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GULD-RUSCH
M

ånadens ledare blir kort. En
snabb reflektion på vad som
hänt den senaste tiden.
Hemdatorbranschen upplever just nu
en guldrush av sällan skådat slag. Den
som är snabb och vet att satsa rätt kan
tjäna en förmögenhet. Det intrycket befästes än mer efter mitt besök på Personal Computer Worlds show (PCW) i London nyligen.
Alla var överens. Detta var den största mässan hittills, med pampigare och
mer påkostade montrar än någonsin tidigare. Och det var speltillverkare som
OCEAN och US Gold som satsade
mest!
De företag som presenterade nyttoprogram nöjde sig med små enkla
stånd. Dataspelen fick stå för glansen
och festen.
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Amiga-notiser
• Commodore-Amiga i USA har börjat
låna ut Amigor till diverse olika ickeAmiga tidskrifter för recension. Många
av tidningarna är inte ens datortidningar,
utan inriktar sig huvudsakligen på musik, design, arkite tur etc.
Det verkar bfl~"mt som om Commordore-Amiga ntligen fått fart på sin
marknadsförir gsavdelning, som tidigare hårt k•'•'~-· ats
.,.,...,,,..-...._ dr'tdareoch programutveckr .
WordPe,iect, känd ordbehandlare
från PC-världen, har nu kommittill Amigan. Amiga versionen är helt anpassad
efter Amigan och använder musen, menyer gadgets etc. Det bästa av allt är att
man kan överföra texter mellan de två
versionerna (PC & Amiga), något som
annars brukar bli problematiskt med andra ordbehandlare.
Programmet släpps dessutom snart

NYTT RIKSFÖRBUND
FÖR DATAHANDLARE
Nu kan Commodores och Ataris chefer få det svettigt. En grupp datahandlare i Sverige bildade den första oktober
"Sveriges Datorhandlares Riksförbund".
Syftet är att stärka relationerna melIan seriösa handlare för att stabilisera
pris- och kvalitetsnivån inom branschen
förklarar man i ett brev ställt till Commodore Och Alar·,

i Sverige enlligt obekräftade uppgifter.
Så det är ir)te alls omöjligt att ett recension dyke\ upp i Datormagazin inom
kort.
En ny Modula-2 kompilator kallad
"Benchmark Modula-2" är på väg från
ett företag som heter Avant-Garde Software. Enligt folk som testat den ska den
vara åtskilli~t bättre än TDls Modula-2.
Hur det är med den saken får tiden utvisa för -ännu så länge är den bara nästan färdig.
Magic Sac är en Macintosh-emulator
som sägs vara på väg till Amigan. Enl.
rykten så skall den vara klar till årsskiftet. På Atari ST, där Magic Sac redan
finns, är det problem med drivarna eftersom en ST drive inte kan läsa en Macintosh-disk. På Amigan kanske det går
bättre, det gick ju i alla fall att programmera Amigans årivar att läsa PC-diskar.
För de matematik intresserade finns
Bakom uppropet står Mats Hallesson,
Databiten i Stockholm. Nils-Erik Östman, Databutiken i Sundsvall. Lars Lundevall, Datacorner i Västerås. Johan
Lindgren, Stor&Liten i Stockholm. Tord
Grundström, USA Data i Stockholm
samt Ola Andreasson, Vestium i Göteborg.
- Reglerna för medlemskap kommer att bli snäva, säger Mats Hallesson
till Datormagazin. Vi vill endast ha seriösa datahandlare i fo.. rbundet.

------·-----------IIP"------------

nu programmet Maple tillgängligt på
Amigan. Maple är ett program liknande
MACSYMA och REDUCE för symbolisk
matematik.
Allt som allt ryms Maple på fem diskar,
men den intresserade kan även få fem
diskar till med källkod till biblioteken och
diverse tester.
Kostar gör det, 580 för vanliga kunder, hälften från skolor och liknande institutioner.
För distrubution står '' Symbolic Computation Group" vid "The University of
Waterloo", Ontario.
För dem som är intresserade av videopresentation på Amigan så släpps
inom kort två paket för detta. Det ena är
''Videotitler'' från Aegis ( 100) och det
andra är Deluxe Productions från Electronic Arts ( 200).
När/om de dyker upp i Sverige återkommer vi.

HÖGRE VINSTER
Förlust-åren för Commodore är över.
ett pressmeddelanden uppges att
Commodore lnternational Limited, underr,erioden 30J·uni 1986till 30J·uni 1987,
" en vinst på ca 173 miljoner krogjorde
nor.
Det ska jämföras med året innan då
man drabbades av en förlust på ca 770
miljoner kronor! Och 74 procent av bolagets försäljning och vinster gJordes
utanför USA!

GEOS-serien .................................................... .............................. 34
~ser BAS.IC o:h Laser Compiler ........................................................ 8
e Tool till C64 ............................................................................... 9

USER GROUPS
Uppfräschad lista .......•.................................................................... 46

SPEL:
Förhandstitten ................................................................................ 15

SPELTESTER:
SCREEN STAR: Mega Apocalypse ........•.•.•........................................ 18
Bride of Frankenstein ...................................................................... 27
California Games ...••....•.•..................•..........................................••. 25
Deat Wish3 .......................................................................•............ 16
Hero .............................................................................................. 22
Hybrid ...............................................................................••.......... 16
Kaos ............................................................................................. 27
Last Mission ................................................................................... 16
Mean City .....................................•..............................................•. 27
Rapid Fire ...................................................................................... 17
Renegade ...................................................................................... 20
Scary Monsters .........•....................•.............................•............•.... 27
Solomon's Key ............................................................................... 22
StarFox .......................................................................................... 20
Tai Pan ........................................................................................... 19
Tank .............................................................................................. 20
X-15 ... ................................. •....................................................... .. 19
4 Action Hits ................................................................................... 19
STRATEGI SPEL
High Frontier ......................................................... ........................ 22
ÄVENTYRSSPEL
Faery Tale ...................................................................................... 30
Guild Of Thieves ............................................................................. 31
Killed Until Dead ............................................................................. 30

SPELTIPS
Game Keys ..................................................................................... 29
Game Squad Corner .. .. .................................................................... 29
Karta: Barbarian ............................................................................. 32
Karta: Ultima IV .............................................................................. 32
Lösningen på The Pawn .................................................................. 30
REKORDSPALTEN ........................................................................... 14

DATORMAGAZIN C64/128 UTGES AV BRÖDERNA LINDSTRÖMS FÖRLAGS AB.
Box 21077, S-100 31 STOCKHOLM . Besöksadress: Karlbergsvägen 77- 81,
Stockholm . Telefon: 08-33 59 00. Telefax: 08-336811 .
CHEFREDAKTÖR OCH ANSVARIG UTGIVARE: Christer Rindeblad.
REDAKTIONSCHEF: Lennart Nilsson.
GAME SQUAD-CHEF: Tomas Hybner.
BITR. REDAKTIONSSEKRETERARE: Ingela Palmer.
REDAKTION: Svend Örum-Bertelsen, Pekka Hedqvist, Stefan Jakobsson, Erik Lundevall Mårten Knutsson Harald Fragner, Staffan Hugemark, Per-Erik Westerberg.
GAME SQUAD: Tomas Hybner. ÄVENTYRSSPEL: Mats Kempe, Anders Kökeritz.
PROGRAMMERING: Kalle Andersson, Björn Knutsson. BBS: Johan Pettersson.
SEKRETARIAT:Lotta Olasson.
ANNONSER: Annonskontakten AB, Johan Lindgren (Tel: 0755-992 21), Göran
Backman (Tel: 08-34 81 45).
PRENUMERATION: Titel Data AB, Tel; 08-7432777, vardagar kl 9-12 och 13-15.
SÄTTERI: Nordisk MediaService AB, Stockholm.
Tryckt hos Enköpings-Posten, Enköping 1987. Redaktionen ansvarar ej för insända, ej beställda bilder och manuskript. Vid eventuell beskattning av vinster i tidningens tävlingar svarar pristagaren själv för denna kostnad. Eftertryck av texter
och bilder utan skriftligt tillstånd förbjudet.

Vår dators slumpgenerator har slagit
till igen(Det är chefredaktören. Red
anm). Vinnare bland den senaste månadens nya prenumeranter blev: PATRIK NILSSON, Kastanjev. 49, KLIPPA~ .
ANDREAS NORLIN, Logg. 10, LIDKOPING. ROBERT & OLA ERIKSSON,
Mycklingsv. 8 C, SJÄLEVAD. HENRIK
OTTOSSON, Diamantv. 24, LINDOME.
STEFA~ JOHANSSON, Björngårdsv.
12 B, KALLBY. JONAS ADOLFSSON,
Snickarv. 9, STORUMA. JENS VON
SCHEELE, Brinkev. 26, VÄNERBORG.
MIKAEL LIND, Säbyg. 8 B, TORSHÄ!,.LA. URBAN LARSSON, Långebo, VANERSBORG. JONAS PERSSON, Bygden, STRÖMSUND.
Grattis. STAR PAWS kommer på posten!

ANNONSÖRER
American Action AB ....................... Sid: 31
C B 1. .................................................. 17
CommOdore .. . .. ... . . ... ... . . ................. 26
Compro ........................................... 10
Comtronics .. .... . ....... . ....................... 30
Computer World ....... ....... ................... 9
Copy Consult...... .... . .... .. .. ...................6
Databiten AB ...................................33
Databrygan .......... ..... .. ...... . . .. .... .. .. 14
Data Corner .. . ........ .. .. .. ... ......... ...........5
Datafilen......................... .. .. ... .. .. .. ....... 28
Data Lätt HB.......................................23
DataPlay AB........ . ............................29
Data.:rronic......................................30, 39
Delikatess-Data .......... ........ .............. 29
Delta Tronic ................................ . ......??
Dennis Bergström Trading AB ...............48

Elda Elektronik & Data...... .. ....... ...... .47
Elljis LP & Data ....... . .. . ... .... .. .......... 16
HJ-Data ............................................. 21
HK Electronics & Software AS .... 1. 7, 18, 42
Hot Sofi AB...... . ............................ 1t, 33
1 T M................... .........................12
KH Dataljanst... ................. ...................4
LC·Gruppen ..................... .................. 13
Licom Konsultbyrå ...............................??
Mannex AB.......................................... 13
NHE Electronics......................................9
Pyramid Software.. ........ ....... .. ........30
Software Ubrary..............................42
Svenska Pentagon AB ................ ........45
Svenska Spelklubben. ................... . .. ... 24
Tial Trading. ....... ....... ....... . .............. 20
USR·Data. . ..... ... ...........................36, 37

3

)

Nyligen avslutade datamässan i London

Fler prylar än någonsin
LONDON (Datormagazin)
Nu har Amigan fått sitt verkliga genombrott. Det står klart
efter årets upplaga av Personal Computer World Show
(PCW) i London.
Utbudet av nya program
och prylar till Amigan överträffade alla förväntningar.
Mässan visade också klart
att C64 kommer att leva länge
till. Ett 40-tal olika programhus presenterade 100-tals nya
speltitlar för C64:an.
PCW i London är en årlig begivenhet
som ingen sann datorentusiast missar.
Förra året lockade PCW 70.000 besökare på fem dagar. Ett rekord som slogs
klart i år. De exakta besökssiffrorna är
dock inte klara när detta skrivs.
Årets PCW, som hölls traditionsenligt
den 23-27 september på Olympia i London, var den 10:e i ordningen och den
största någonsin med över 300 utställare. 30 procent fler än året innan .
Själva mässan var uppdelad i fem stora hallar. Allmänheten hade endast tillträde till en -avdelningen för spel. Resten var reserverad för affärsfolk och utländska importörer.
Satsar hårt
Engelska Commodore satsade i år
hårt på Amigan. Man hade hyrt en egen
sal i Olympia-Addison Hall-där man
visade Amigans alla sidor i samarbete
med sex fristående bolag.
Guldkalven C64 såg man dock inte
röken av hos Commodore. Den
fanns dock rikligt representerad i
den stora spelavdelningen.
Invigningen av "Commodore Village" , som engelska Commodore döpt
Addison Hall till under mässan, förrättades av Chelsea Football Club. Varför?
Jo, engelska Commodore sponsrar
nämligen laget med 13.5 miljoner kronor
under tre år. Den största enskilda sponsringen i engelsk fotbollshistoria.

san.
För bara 20 meter från Commodore Village verkade man nämligen
ha hamnat på en rock-konsert. I en
hall stor som en fotbollsplan kämpade ett 40-tal olika spelhus om
uppmärksamheten. Alla medel
var tillåtna. Bullrande musik ur jättehögtalare. Två-våningsmontrar
med blinkande lampor och ett otal
TV-skärmar som visade delar ur
nya spel. Ett sannskyldigt paradis
för de yngre besökarna.
Precis som på alla datormässor kryllade det av montrar med de mest märkliga program och tillbehör både för PC,
Atari , Am igan och C64. Sållar man bort
skräpet återstår dock ett antal spännande nyheter.
Amiganyheter
Vad sägs exempelvis om en liten
hand-kopiator för din dator. Den finns nu.
I form av en liten "hand-scanner" stor
som en mus. Man drar bara hand-scannern över exempelvis en tidningssida.
Tre sekunder senare har man en exakt
kopia på skärmen. Upplösning åtta pixels per millimeter.
Prylen ifråga heter "Handy Scanner" och kommer från engelska
Cameron. Finns både för Amigan
och Atari ST, pris: ca 3.000 kr.
I Commodore Village ställde 16 fristående bolag ut. Samtliga med Amigainriktni ng. I tur och ordning:
Nucleus Software Systems visade
ett nytt övervaknings- och kontrollsystem för industrin - GEFICS. Med hjälp
av en Amiga 2000, färg-monitor, 20 Mb
hårddisk, PC-kort och programmet GE-

Stenhård affärsprofil
Profilen i Commodore Village var annars stenhårt affärsorienterad. Inte ett
enda spelhus hade tillträde.
Resultatet blev en förhållandevis tråkig Commodore-hall utan den fart och
fläkt som präglade övriga delar av mäs-

Handy Scannern för Amigan kopierar
med lätthet en tidningssida.

~l

t

Atskilliga tusen personer sökte sig till den årliga datamässan i London. Där upptäckte de att
antalet prylar till 64:an och Amigan fortsätter att öka i rekordtakt
.
.
FICS kan man simulera, övervaka och
styra tillverkningsprocesser. Produktionsflödet visas hela tiden överskådligt
på skärmen med hjälp av grafiska symboler. Här kommer Amigans suveräna
grafik till nytta. Paketpris med datorutrustning ca 100.000 kr.
Cadvision demonstrerade X-CAD, ett
"unikt" CAD-program för Amigan 2000
som klarar 2-dimensionella ritningar. XCAD har tagit två år att utveckla påstår
Cadvision. Pris: 4.500 kronor i England.

Koppla ihop tolv amigor
Burocare Ltd dataswitch för Amigan
som gör det möjligt att koppla upp till tolv
datorer och/eller kringutrustning. Autoscannar, 64k-2056 buffert, parallellt eller seriellt. Pris ännu inte satt .
System Arthcitects: grafiskt system
för Am iga 2000 som kan hantera videobilder och digitalizerade teckningar. Avsedd för undervisning och säljmaterial .
Precision Software. Bolaget bakom
succen databasprogrammen Superbase för C64 och C128. I våras kom man
med Superbas för Amigan. På mässan
visade man den senaste versionen; Superbase Professional som också är
programmerbar med över 200 kommandon.

I England och USA har Superbas
vunnit flera utmärkelser och sålt
otroligt bra.
Taurus lmpex demonstrerade bl a en
ny " trum-synt" för Amigan samt sitt
programmerbara databas-program "Acquisition 1.3".

Eget desktop
Taurus har också utvecklat en egen
desktop publishing-program kallad
"City Desk". Det sistnämnda lär dock
locka få eftersom Taurus anser att man
behöver minst 2 Mb RAM-minne för att
kunna utnyttja City Desk ordentligt.
Busbyte Business service visade
ordbehandlingsprogrammet Word Perteet för Amigan, samt en intressant nyhet: "Sculpt 3-D", ett tredimensionellt
CAD-program för formgivare. Med
Sculpt 3-D kan man formge exempelvis
flygplan eller muggar, lä~a in färger, rotera och studera föremalet ur alla vinklar. Väntas till Sverige i dagarna för 995
kr.
En uppföljare till den är' 'Animate
3-D'' med vars hjälp man kan skapa animerade sekvenser.
Från Busbyte kommer också " Byte
Box", en minnes-expansion till Amiga
500 som gör att du kan plocka in totalt
2 Mb fast-RAM.
Scicom presenterade sin nya "ProTouch-screen system". Genom att fästa en specialtillverkad glasskiva framför
Amigans vanliga skärm kan man styra
datorn genom att peka med ett finger. I
glasskivan ligger mikrokretsar som känner av fingrets svaga elektriska strömmar och reagerar på dessa. Perfekt för
exempelvis affärer som kan ställa en
Amiga i skyltfönstret och låta folk styra
datorn utifrån. Pris: ca 10.000-15.000 kr.
Billigt nätverk
Från Scicom kommer också ett billigt
RS232-baserat nätverk för Amiga 2000

eller Amiga 500. Perfekt för exempelvis
skolor eller Datormagazins redaktion .
Pris: 3.300 kronor per dator!
Micro APL Ltd släppte Microspan, ett
datorbaserad undervisningspaket för
Amigan som lär ut pr0<Jrammering i
språket APL.68000. Micro APL säljer
också APL.68000-kompi latorn som nu
börjar få stor spridning i Europa.
HBML
introducerade
ordbehandlings-programmet "SUNWORD".
Amerikanska AEGIS visade PALversioner av sina program samt nyheter
som Aegis VideoScape 3D, Aegis VideoTitler samt Aegis Draw Plus. Uppföljare till deras tidigare grafik-program för
Amigan.
C64-prylar
Ville man titta på nya C64-prylar fick
man uppsöka montrar utanför Commodore Village. Förutom nya Sp€!~ar ·~tbt;
det relativt begränsat. Men några nyheter fanns.
AMX Software visade ett nytt musstyrt Desktop Publishing-program för
C64 kallad "Stop Press!" Påminner delvis om Newsroom men verkade betydligt snabbare. Priset är också smått sensationellt: Ca 750 kr INKLUSIVE mus!
Avon Printer Technology släppte
"Printkit IV" som ger Commodores
MPS803 nytt tecken-set med underslängar påj , g och q samt understryckning. Snabbar dessutom upp printern
20-50 procent.
I övrigt var det tunnsått.

Christer Rindeblad

Den sanna bilden av piraterna
LUND (Datormagazin) De anlände i små grupper till mötet.
Tungt kånkandes på sina datorer.
Platsen: Ett ödsligt beläget
dansställe någon mil utanför
Lund.
- Okej. Vi kopierar spel.
Men vi är klara motståndare
till folk som kopierar och säljer dem, berättar en av deltagarna på copy-partyt.
Ett hundratal personer hade samlats
till crackernas lokala årsmöte. Tanken
var att knyta nya kopierarkontakter. Byta
program och skapa nya demos. Demoprogram som kanske läggs in som introduktion till de spel de knäcker.
- De flesta kommer från södra Sverige. Men här finns även folk från Stockholm . Och även några danskar, berättar
en av deltagarna som vill vara anonym.
Arrangör var the Nine Tomorrow
Crew. Och det var deras tredje knäckarmöte på lika många år.
Hundra datorer
I det annnars t0mm a danspalatset
hade man ställt upp 100 datorer. Och alla
var igång. Vissa i full fart med att kopiera . Andra fullt övertygade att vinna tävlingen : att skapa den bästa demon.
Deltagarna tävlade i lag och det lag
som före klockan nio på morgonen där-

på kunde lämna ifrån sig det bästa demot vann en Oscar (piratkopierad).
Allt i demon skulle göras på plats.
Allt eftersom dagen fortskred anlände nya deltagare till mötet. Framåt kvällen nådde festen sin höjdpunkt. Borden
runt dansgolvet proppades av Commodoredatorer och olika tillbehör. Folk
sprang frenetiskt omkring och visade
varandra vad de höll på med.
Och ganska snart under kvällen delade sig träffen i två delar. En som bara
höll på att kopiera. Den andra som enbart sysslade med att göra demos.

Verkade lugna

Landskapsbild med slott
En av dem som gjorde en demo var
" Nova". Han höll på med en landskapsbild på ett slott.
- Många tror att vi hackers håller på
med en massa olagligheter. Det är fel
Vi gör en massa andra saker också.
Vad skånska ''Nova' ' menar är demo,
ett kort och kärnfullt bevis på vad de kan
göra.
- Ett demo för oss är som ett demotejp för ett rockband. Det visar
vad den gruppen går för. Men det
är inget färdigt band, eller program . Inte på långa vägar.
Efter midnatt hade de flesta försvunnit som inte höll på med att göra demos.
Men trots att det bara var ett femtiotal
kvar var ljudnivån i danspalatset lika
högt.
Arbetade frenetiskt

Runt om på diskoteket satt eliten av
svenska crackers vid sina datorer. Tv
segrarna i demotävlingen med sin
Oscar.
Demoprogrammerarna arbetade för
fullt med sina ljudrutiner och många
lyssnade på bandspelare. Kanske för att
hålla sig vakna.
Ett gott exempel på vi ljestyrka är den
skånska gruppen Defiers som höll sig
vakna hela natten och arbetade på sitt
demoprogram . Men trots ansträngningarna vann den danska gruppen Dexion.
Framåt småtimmarna var det
många som försökte ta sig en lur,
ungefär lika många misslyckades
med att få någon riktigt nattvila på

grund av det ständiga sorlet av
musik och ljudeffekter blandat
med piraternas lågstämda röster.
Detta märktes också på morP.onen då
allt fler och fler begav sig hemat utan att
bry sig om demotävlingen vid nio. Sammanlagt kom det bara in fyra bid ra~ till
tävlin~en. En monitor ställdes upp pa en
stol pa ett bord och alla som var kvar satte sig i en halvcirkel framför den för att
beskåda demona som skulle visas upp.
Vinnaren röstades fram genom handuppräckning .

Under festen verkade många av killarna lugna, tålmodiga och iakttagande,
nästan lite tråkiga. Denna uppfattning
försvann dock efter det att alla skrattat,
applåderat och givit syrliga kommentarer när demona inte riktigt fungerade.
Majoriteten röstade för Dexions bidrag.
Kanske för att de ansåg det var svårt att
göra det och inte för att det såg speciellt
häftigt eller snyggt ut.
Genomgående för de fyra bidragen
var att de alla innehöll någon form av
scrollning. En grupp hade gjort en diagonal scrollning, oturligtvis väckte det
inte den entusiasm det hade behövts för
att de skulle vi nna, eller ens komma i
närheten av Oscarspokalen .
En spelturnering var planerad
men den kom aldrig i gång på
grund av att alla började plocka
ihop sina saker och gjorde sig färdiga för avfärd mot hemmetslugna vrå efter prisutdelningen.
Någon gång under natten kom frågan
upp om varför inte Datormagazin ställde upp med ett lag i demotävlingen . Detta var den avgörande faktorn för att vi
skulle anta erbjudandet att få vara med
på nästa crackerfest som skall hållas
mellan den 29 oktober och den första
november i en skola i Alvesta. Ungefär
samma antal deltagare förväntas. Vi får
se hur det går . ..

Tomas Hybner
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Bilden av ett toppspel
- så tillverkar storbolagen de största hitsen

Här är bilderna som visar
hur dataspelen tillverkas.
Några tecknade bilder och
ett genomarbetat manus.
Samt ett bra och attraktivt
namn.
Mer än så behövs inte.
Många tror att spelprogrammeraren
har helt fria händer. Vad det ska heta och
hur de ska se ut.
Oftast är detta helt fel. För egentligen
är det cheferna som säger åt programmeraren vad som ska göras.
Titlarna bestäms av personer som vet
vad som säljer bra. En bra titel betyder
nämligen allt.
Programmeraren Zach Townsend förklarar:
- Det är olika från spel till spel. Iden
till Plutonen kom från cheferna. De bryr
sig inte om hur spelet ser ut i slutändan,
de vill bara ha en titel.
Åtskilla möten
Efter att iden till Plutonen kom satt
Zach, två grafiker och programmeringschefen i ett flertal olika möten där de diskuterade hur spelet skulle utformas och
hur det skulle se ut.
Alla var fast överens att det inte skulle bli något i stil med Rambo. Tillsammans kom de fram till att spelet skulle
delas upp i flera olika sekvenser.
Gruppen skrev ihop ett manus. Genom att rita ett antal skisser kom de fram
till hur grafiken skulle se ut.
Eftersom spelet är ett slags arkadäventyr blir det en hel del skisser. Skisserna skickades senare till en profesionell tecknare som snyggade till dem och
ritade dem i färg.
Mall för grafikerna
Manuset och tecknarens bilder fungerar som rriall för grafikerna och proqrammeraren.
··· ·öet när med bilder tecknade på papper kanske verkar lite krångligt. Men det
är nödvändigt för att spelet ska se likadant ut på alla datorer.
När planering är slutförd efter ett
par veckor gäller det för programmeraren och grafikama att få fram
ett spel som överensstämmer
med planerna.
Programmeraren och grafikerna börjar ungefär samtidigt. Programmeraren
och grafikern jobbar som ett lag, grafikern måste hålla sig till grafik som programmeraren kan göra någonting. Och
programmeraren måste hålla sig till den
grafik som grafikern gör.
Specialprogram
Programmeraren gör inte ett helt nytt
program för varje nytt spel. Det är inte
ovanligt att han använder gamla rutiner
för vissa saker. I bland kan det hända att
han använder andra programmerares
rutiner också, om det redan finns en bra
rutin som är precis som den han vill ha.
Programmeringen sköts också med
hjälp av olika verktyg som programmeraren eller någon av hans programmerarvänner har gjort, inte några vanliga
program utan program som är ensidiga
i sitt användningsområde. Samma sak
gäller för grafikerna, de använder hemmagjorda program som klarar av det de
vill göra och inget mer för att ta så lite
plats som möjligt.
Ljudet skapas i en liten ljudisolerad
studio i Oceans källare där en kille sitter med två datorer och en stereo. Men
ljudet börjar inte skapas programmeraren har kommit en bra bit på vägen i spelet och ljudkillen vet vad han skall göra
ljudeffekter till.
När själva spelet är färdigt läggs ljudrutinerna till i slutet av programmerarens

.z.;;,,.;..;....;.;.i;.......;..:i..-.
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Den unika bilden av Zach Townsends senaste spel. Baserad på filmen Plutonen. -- Det är cheferna som bestämmer vad spelen ska handla om, förklarar Townsend. i en är e
ec nad skiss. Datormagazln kan som f6rsta tidning publicera en sidan ffJ a

2222:MODEM

1222:-

program, sedan ändrar programmeraren lite i sitt program så att det hoppar
till ljudrutinerna i slutet av programmet.
Ljudet läggs alltså till sist av allt!

inkl. moms

'Tekniska specifikationer:

Ljudet sist
Ljudet skapas inte förrän programmeraren har kommit en bra bit på spelet och
den ljudansvarige vet vad han ska göra
ljudeffekter till. Sedan läggs ljudet på i
slutet av programmerarens kod, sist av
allt.
När spelet börjar bli färdigt börjar pappersgrafikerna arbeta med spelets omslag och layouten på manualen.
Därefter inleds reklamkampanjen .
Det gäller att bygga upp ett slags förväntan hos köparen, allt för att sälja så mycket som möjligt.
Tai Pan är ett bra exempel. Oturligtvis
stack programmeraren utomlands och
har inte setts till sedan dess. En ny prllgrammerare håller på med hans ofullbordade arbete, men det tar tid att sätta
sig in i någon annans arbete.
Det dröjer nog innan du får se några
annonser om Plutonen eftersom spelet
inte kommer att släppas förrän i december, lagom till julhandeln.

Hidem1200

Hidem2400

Hastighet CCITT
Hayeskompatibelt
Autouppringning
Autosvar
Fristående
Indikeringslampor
Gränssnitt
Storlek(BxHxD)cm
Garanti mot fabr. fel
Godkänd av te leverket

300/1200
Ja
Ja
Ja
Ja
9 st
RS232
15, 5x3, 5x25
2 år
Nej

1200/2400
Ja
Ja
Ja
Ja
10st
RS232
15,5x3, 5x25
2 år
Nej

PRIS: inkl. moms.

1222:-

2222:-

Lämplig kabel till telefonjack: 50:- inkl. moms.
DISKETTER

5.25" DS/DD 60:-/10 st. inkl. moms.
3.50" DS/Db 140:-/10 st. inkl. moms.

5 års garanti.

OBS!! Vid köp av minst 50 st diskette r e rhå lle r du en diskett full
med program utan extra kostnad .
OBS!! Vid köp av minst 100 st får du dessutom en rengöringsdiskett utan extra kostnad.
(Gäller endast 5 .25" DS/DD).
KH DATATJÄNST AB

P.g. 492 03 25-0

Box 13, 442 21 Kungälv.
Tel. 0303/111 80.
Försäljningsvillkor:

Tomas Hybner

Moms och porto ingår.
Postförskott kostar 10:-, faktura 10 dagar 25:-.
Beställning via p.g. kostar inget extra.
Ja, jag beställer följande:
Jag betalar mot
O Postförskott (10:- )
D Faktura (25 :- )

st modem 1200
st modem 2400
st kabel
st 3.50" DS/DD
st 5.25" DS/DD

f ranker.ise1
KH O.o1tat1ln~ AB

bjudef påportol

Namn:
Adress:
Postadress ... ..... .. ... ... ..... .. ... ... ....... .... ... ... .. ....... ....... .... .... ........ .

KH DATATJÄNST AB

Ja, jag har tagit del av ovanstående villkor

SVARSPOST

Underskrift: ... .... ..... ........ ................ .. ..... ... .... ... ...... .. .... ... .. .. .... .
Jag har en

Army Moves är ett av många spel Zach Townsend har gjort
~ _. : ,..:..-__, _ ,_ : , ~ .. --:

..

~

..,., . ... t '~~,

,~1,c:.,,: ~\

Kundnummer 28774008
442 20 Kungälv

dator.

- - ........ -.. -..,.
--(•

)

Information och pressmeddelande om nya produkter, ännu ej testade av Datormagazin.

~ot S/t(Jt
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Amigan tog hem spelet a~]~l:t~f~ift!~?::
monteras inuti Amigan och lämnar expansionsbussen fri för andra enheter.
lnsider innehåller förutom minne
även en klocka med batteri som håller
reda på tiden när du stänger av din Amiga. lnsider är innehåller sk Fast memory
och fungerar precis som om det hade
suttit på expansionsbussen.
Det är dessutom Autokonfigurerande
under 1.2 . Pris 3795 kronor inklusive
moms.
lnsider kan dessutom kombineras
med något som kallas KWIKSTART som
är Kickstart 1.2 i rom-modul för inmontering i Amigan .
Det gör att du inte längre behöver ladda in Kickstart varje gång du slår på din
Amiga 1000, precis som på en Amiga
500 eller Amiga 2000.
Men, om du trots allt vill använda en
annan version av operativsystem kan du
hållanedCTRL-AMIGA-AMIGAdrygttre
sekunder och vips så ber Amigan dig att
sätta i Kickstart. Pris för KWIKSTART är
1695:- inkl. moms. Tillsammans med lnsider 1Meg expansion kostar den 5390:Leverantör:
!Sarlberg & Karlberg AB
Ostra Vallgatan 7
22361 LUND

Nordens största datormässa, DatorKontorMiljö87, hölls
i Älvsjö-mässan i Stockholm
första oktober-veckan. En gigantisk tillställning fylld av
persondatorer och program.
Commodores monter var
stor, ungefär 300 kvadratmeter, men räckte ändå inte till
när alla ville få plats.
Commodore satsar hårt på Amigorna.
På den här kontorsinriktade mässan
hade speciellt Amiga 2000 en framskjuten plats, vilket märktes eftersom man
hade hela 18 stycken att visa. För att ge
det hela en professionell prägel hade
man tagit dit folk från olika leverantörer
av Amiga-program .
Karlberg & Karlberg visade A-Bok
(nytt, intressant bokföringsprogram till
Amigan) och PageSetter (se test i detta nummer av DatorMagazin).
Pylator visade DigiView (1995 kr +
moms), en videodigitizer vars programvara nu kommit i ny version, Easyl , ett
ritbord som gör att man kan rita med
penna istället för mus i alla program
(4495 kr + moms), och DigiPaint, ett
ritprogram som kan använda 4096 färger på en gång (995 kr).

Bokföring på Amiga!

Fullt av nyheter till Amigan på mässan i Älvsjö för någon vecka sedan. Här testas en skärmbildsprinte~_tör cirka 15 000
kr.
BILD: Svend Orum Bertelsen

Från Electronic Arts kom kanadensaren Chester Chen, skicklig på att måla
i allmänhet och med Oeluxe Paint Il
(1560 + moms) i synnerhet.
HK Electronics och Precision Software visade Superba.. i två versioner;
Personal och Professional. Superbase
Personal har funnits i butikerna ett bra
tag nu och är ett mycket kraftfullt databasprogram . Professional-versionen är
programmerbar i ett BASIC-liknande
råk och har en inbyggd texteditor för
att underlätta massbrevsutskick och dylikt.
Tyvärr var inget pris satt vid tidpunkten för mässan . Leverans skall ske före
jul, lovas det.
Förlagsgruppen från Norrköping visade Vizawrite och Acquisition (ordbehandling och databas). Framförallt ordbehandlingen var mycket populär. VizaWrite har möjlighet att blanda bilder
i texten, ett slags desktop publishing alltså.

• Snart kommer ett 5venskt bokföringsprogram för Amigan.
• Programmet innehåller enligt uppgift
allt som professionella bokföringsprogram innehåller.
Programmet är utvecklat genom ett
samarbete mellan LM System AB och
Karlberg & Karlberg AB. Programmet
kommer troligtvis att ha ett pris på 1495
kronor inkl. moms och säljs av:
f5arlberg & Karlberg AB
Ostra Vallgatan 7
22361 LUND.

Mellan de olika stationerna cirkulerade en svart-vit video-copyprinter från
Mitsubishi, som man använde för att
skriva ut skärmbilder med ett tangenttryck. När man startar utskriften, läses
hela bilden in i skrivarens minne, för att
sedan skrivas ut. Man behöver inte frysa datorn på något sätt, printern arbetar helt självständigt.

komplett utrustning torde vara omkring
250.000 kronor, att jämföras med andra
system i flermiljonklassen.
TH-Data och Commodore visade ett
nätverk för PC (även A2000 med XT-kort)
med kompletta rutiner för lager, order
osv. (Ett nätverk är ett system där flera
datorer kopplas ihop för att kunna dela
på en hårddisk eller skrivare.)

Enligt Martin Dahl på BBS Medical
Electronic AB kan man se skrivaren som
ett alternativ till polaroidkameror, vars
bilder kostar omkring 10 kronor att framställa (mot 2:70 för video-printern). Skrivarna kostar mellan 5900 och 17900 kronor exkl. moms beroende på storlek och
upplösning.

Våra vänner C64 och C128 exponerades inte särskilt mycket. Fyra hemdatorer (förutom åtta Amiga 500) stod på baksidan av montern . Inga särskilda program visades, men datorerna användes
ändå flitigt av besökarna.
Sammanfattningsvis kan sägas att
DataKontorMiljö87 inte var så intressant.
På Commodoresidan visades inte speciellt mycket nytt. Vi får hoppas Mikrodatormässan nästa vår och DatorKontorMiljö-88 har fler nyheter att bjuda

Ett system för professionell redigering
av videofilm visades också. Programmet som körs på Amiga 2000 ger möjlighet att klippa mellan bilder 25 gånger
per sekund, vilket är standard även för
större och dyrare system. Priset för en

Mårten Knutsson

på!

Don efter person!
Commodore erbjuder ett komplett datorprogram från
hemdator och en bit in i PC-nivå. ~;i;,'l!Nii/t:ii/fi'.,ilf1}i'::rt'iii~ J/f.

NOTERAT
Märkligaste jippo under mässan: FOTsystems chiptävling (chip = golfslag i
det här fallet). Man kan undra vad det har
med administrativa programvaror för
PC-datorer att göra ...

Desktop Publishing i Färg
påAmiga!

Märkligaste prissättning på DKM-87:
Scandinavian PC Systems hartidigare
gjort sig kända för billiga program till PCkompatibla datorer.

• Gold Disk, tillverkarna av PageSetter
kommer med en ny version, kallad The
Profesional Page som ska klara färg.
Programmet kan allt som PageSetter
kan plus en hel del nyheter. Bland annat
ska man arbeta med betydligt större sidor. Man kan skapa ett avstavningsbibliotek för riktiga avstavningar. Det kan,
precis som PageSetter, hantera textfiler
från flera olika kända ordbehandlingsprogram som I.ex Scribble!, TextCraft,
ProWrite, WordPerfect med mera.
Programmet läser bilder med IFF format från exempelvis Deluxe Paint, Aegis Images eller GraphiCraft. The Professional Page bör dyka upp till vintern.
Någon pris är ej ännu fastställt.

Nu lönar det sig även för Commodoreanvändare att köpa deras program. Åtminstone kommunikationsprogrammet,
som kostar 184 kronor och ger användaren en timmes fri söktid i databasen Affärsdata. Den tjänsten kostar, om man
betalar på vanligt sätt, 14.80 kronor i minuten, dvs. 889 kronor. Alltså tjänar man
705 kronor på affären, och då får man
dessutom en diskett med program på
köpet! Hur går den ekvationen ihop?

Amiga §00 är här!
Superdatorn från
"\
Commodore! ~~".,~
\,e,
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C 64, \'ärldens mest
köpta hemd.itor.

Alltid bra pris

M-20
3 1/2"

10 st

;••.;

C 128 D, som 128 men
med löst tangentbord
och inbyggd diskdri"c.

Alltid bra pris

Alltid bra pris

79:199:-
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pris men den stora
rpaskinens möjligheter till a\'ancerad
programmering.

LÅGPRISDISKETTER
DSDD
5 1/4"
10 st

;

-',pr...,,

,

. , ~ideO•

fä~afikl~- - · · ~ ~ ~'
Superdatorn med:
Motorola 68000 processor med 3 co-processorcr.
512 kb RAM intemminne expanderar till I mb.
Inbyggd diskdrive 3.5" 880 kb. Mus. 4096 färger.
Multitasking. 4-kanals stereo.
Dessutom ett stort urval av programspråk.

' VI SKICKAR MOT
POSTFÖRSKOTT!

(::

Commodore

Hantverkargatan 5, Västerås
021-125244
Nu finns vi även i Örebro,
Vasagatan 5,
019-123777

Pris:
inkl. RF-mod
Auktoriserad återförsäljare

.JAMJwt

(::
Commodore
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Arg, glad, leds!n eller bara ?ycker I ~törsta allmänhet. _Skriv då till Datormagazln, Karlbergsvägen 77-81, 113 35;
STOCKHOLM. Mark ku!ertet BR_EV .. Du kan också skicka ditt brev som en ordbehandlingsfll på postens ljudbrev. Det blir vi glada for. Men glöm inte att ange vilket ordbehandlingsprogram du använder.

Pirater
är bättre

T

jena Datorfreaks!
Jag är en 15 år gammal kille som
nyligen köpt en Amiga 500 och är
mycket nöjd med den, men det finns fortfarande ett stort problem , programen är
alldeles för dyra.
Detta ska vara en liten varning till alla
programföretag som tänker satsa på
Amigan. Vem vill tex ge nära 6000 kr för
ett CAD program e)ler över 400 kr för ett
bra spel. De flesta nyttoprogramen ligger på ett pris över 1000 kr och det ska
ni som gör programen veta att det svider
i plånboken . Men de som har lite mer
sunt förnuft köper inte dyra orginalprogram.
Själv köper jag piratkopior för ca 30
kr/st inkl diskett. Och jag tycker att det
är ett vettigt pris. Jag tycker faktiskt att
det _är dumt att kopiera program, men
om Jag skulle köpa jag skulle köpa orginalprogram i stället skulle jag bara ha
råd till två eller tre program om året. Då
är det bättre med ca 50 piratkopior.
Programföretagen bör tänka om annars blir det med Amigan som med
64:an, 99% piratkopior.
För övrigt törs jag lova att ca 90% av
de SO".' läser er superbra tidning har piratkopior hemma. Och sedan en sak till!
Lite mer Amiga i tidningen . Tack för ordet.
Roger Backman, Kristinehamn
Priserna är höga. Och dessvärre finns
Inga tecken som tyder på att de kommer att sjunka. Det är tråkigt att man
bara får några få originalspel för samma pris som en Amiganburk. Som du
skriver uppmuntrar en sådan prissättning också piratmarknaden, men det

~-~~:::.:--------:-~-:!
kan vara rent av livsfarligt för den en2
skilde programmeraren.
Var så god för ordet. Det var så lite.

____________..__Dyra

Dator för
hjärndöda

J

ag är en 128:a ägare som har lite
synpunkter på C128:a haters brev.
Du har tydligen inte uppfattat att
det finns en inbyggd 64:a i 128:an. Och
om man besitter ett antal hjärnceller (vilket du inte tycks göra) så finns det något som heter PROGRAMMERA, fast
det tror jag inte att du vet vad det är. Om
du inte visste det så kan jag tala om att
128:ans minne är 10 ggr större än
64:ans, den har inbyggd maskinkodsmonitor, bättre basic, enorma grafik möjligheter. Nä ta och spola ner dig i toan .
Tack för en bra tidning.
Anonym
Bäste anonym!
Vad är ordet för programmera om
man inte har ett visst antal hjärnceller???

Mer
128!

T

ack för en bra och billig datatidning för oss som envetnas med att
köra CBM . Men ...varför inte lite
mer om 128:an? Är det för att det inte är
en utpräglad LEKDATOR?
Jag har en 128 D som jag spelar en del
på när jag känner för att slappna av lite
från verkligheten, livets allvar och det jag
egentligen skall göra på datorn (ordbehandling m m).
Jag har läst lite här och där om olika
CARTRIDGE och vad som och vad som
förhoppningsvis ska inträffa om man använder dem tillsammmans med 1541
driven .
Men vad händer om man kopplar ihop
dem med 1571:an som ju inte är så
snabb så att det stör när man kör 128:an
i 64:a läge? (Där mina flesta spel befinner sig).
·
Och så till sist: Vilket Cartridge ska
man välja? Enligt reklamen är ju alla SUPER SUPER SUPER bäst.
Med många vänliga hälsningar
Lennart Andersson
Vi har planerat att ha en utförlig test
av alla cartridge som finns att få tag
på i Sverige.
Vad som händer med 1571:an? Ja
det beror ju på vad cartridgen ska
åstadkomma.

Youare
falking rubbish

D

ear Sir, Recently I received aletter from my pen-pal in Sweden ,
in which he informed me of the
Swedish computer press, especially
your magazine. I was deeply annoyed
when he quoted the answer of a letter
from Patrik Nygren . You stated that DM
had more current games than Zzap!64
and Commodore User. He also enclosed a list of the games reviewed in th6
two latest issues of DM, June and August. I compared this list with the games
reviewed in Zzap!64 and CU (both August issues), only to lind that you are talking rubbish! Zzap! and CU had much
more current reviews, especially when
you think of that CU and Zzap! are on
sale a month before DM. So my advice
to the Swedish C64-owners must be:
Learn English and buy Zzap!64. The
language isn't to difficult (according to
my friend in Sweden).
As you probably have noticed, the letter is sent from Sweden, that's because as i haven't your address, I sent it to
r.,y pen-pal in Sweden to post it for me.
He might even translated it into Swedish ...
Steven Jones, Bishop's Wood, England
·
Jag orkade inte översätta brevet, men ni
kan väl engelska, hoppas jag ...
Johannes Swartllng, Västervik
Datormagazln har kortare pressläggningstld än någon av dess konkurrenter.
Vi använder ett papper och tryckteknik som påminner om kvällstidningarna i format, pris och snabbhet.
I Datormagazln kan man i princip
läsa spelrecensioner bara några få dagar efter det vi fått dem.
Som läsare av datatidningar måste
man betrakta när tidningarna når fram
till de svenska läsarna. Det tar åtskillig tid för de brittiska tidningarna att
komma hit. Liksom för spelen att nå
fram till oss på redaktionen.
Men trots det ''slår'' vi de brittiska
konkurrenterna på fingrarna vid åtskilliga tillfällen.
Jämför septembernumren och se.
Vi har samma titlar. Vissa av deras recensioner har vi redan haft.
Dessutom skriver vi på svenska.
Ren rak svenska. Det gör ingen av
våra Commodore konkurrenter. Var
helst de har sin redaktion.

original

F

örst skulle jag vilja säga att detta
är Sveriges bästa datortidning. Nu
till några synpunkter.
1. Att det finns så mycket piratkopiering
beror på att orginalen är så dyra, tror jag.
Därför köper jag aldrig orginal, utan alltid kopior. Sänk priserna på orginalen! !
2. Ner med VIC 20.
3. Börja med att göra en sida med recensioner på tex Joysticks, datorer, disketter, olika printers, monitors m m .
Tack än en gång för en mycket bra tidning (nästan) .
64/128-freak
Bäste "641128-freak". Den VIC20som
stod överst på chefredaktörens byrå
har vi nu tagit ner och satt på golvet.
VIC 20 är alltså nere.
Att sänka priset på originalspelen
är en åsikt du delar med de flesta användare, men med ytterst tå försäljare, tillverkare och piratförsäljare.
Vi har tester av olika saker. Ny joysticktest är på väg.

l.ärmig
att knäcka

F

örst vill jag tacka Playboy of C P V
för ett intressan~ bre_~- Själ~ knä?ker jag inte men Jag tanker lara mig
denna ädla konst. Jag skaffar alla mina
spel ifrån "crackers" därför att orginalen är för dyra. Och det är det nog fler
som tycker.
Om företagen sänker sina priser kanske knäckarna försvinner och fler program säljs. Tack för en superbra tidning
som borde byta till A4-format. Keep up
the good work C F O and Fairlight.
lzerlord of C C I
Varför vara så jäkta standardiserade??? A4-format. Ska det va bra
det???

Hata
VIC-20!

E

tt tips till alla VIC-20 ägare.
1. Ta dins k "dator".
2. Ta med den till närmaste container.
3. Öppna locket.
4. SLANG ner din s k "dator" i containern .
5. Du är färdig.
Från en VIC 20 hatare.
Kära "En VIC 20 hatare".
Du har ingen som helst aning om
vad du talar om. Det finns inga lock på
containrar. Det vet väl alla.

Spelade
sju dygn?

A••

nnu mera rekordfusk!
Jag trodde att evig uteslutning ur
den eminenta tidningen Datormagazin skulle den mest ärelystne och
samvetslösa spelfuskaren, men icke ...
I DM 7/87 läste jag att Calle Emilsson
på Lidingö hade fått 91.623.747 på Krakout. Det är två saker som inte stämmer
här.
För det första kan man inte få poäng
i ental utan det minsta är tiotal. För det
andra så tar det 182 timmar (sju dygn
och 14 timmar) att få detta resultat om
han nu håller samma hastighet på
poängräkningen som jag hade när jag
sist försökte slå rekordet.
Vad jag vet finns det Inga buggar i orginalprogrammet där bollen kan fastna
så att man kan få en välförtjänt paus.
Jag hoppas att denna skamfläck genast raderas ut.
Till sist vill jag hälsa till alla som var
på cracking-partyt i Kalmar (även norrmännen).
Mr. Man i IQ-force
Det krävs två tör att dansa, men tre att
fuska i rekordspalten.
Det är trist att Datormagazins läsare
ska behöva fuska för att uppmärksammas i tidningen. Det är f-n så mycket
enklare att skriva en insändare eller
ett brev till redaktionen.

i tycker att Datormagazin ska införa en tio-i-topplista som läsarna
själva får skicka in.
Kusiner i Västervik
PS. När kommer en recension av Renegade? DS.
Snabbt svar: recensionen är i tidningen du håller i. (Vi älskar snabba och
raka besked)

ej! Jag skulle vilja börja med att
be er titta i rekordspalten nr 7/87
(Yie ar Kung-tu). De två översta är
helt orimliga .
Om man räknar med att man får
500.000 poäng för varje gång man har
klarat av alla gubbar, och att varje gång
man gör det tar fem minuter då upptäcker man ganska snart att det skulle ha
tagit 68 timmar! Du Daniel Balder, kontakta Guinness rekordbok under rubriken "att vara vaken längst ". Det kanske
du Babar Rehman också ta och göra för
ditt "rekord" tar nästan lika lång tid. Sedan är jag lite tveksam till rekordet på
~8.000.000 som skulle ha tagit minst 9
timmar som i och för sig skulle kunna
vara rimligt. Jag tycker att det skulle stå
hur lång tid rekordet tog att sätta, då
skulle man nog bli av med en del som
fuskar.
. 1:-fen ~og skrivet om det nu till den positiva biten. Datormagazin är den bästa tidningen jag har sett. Tryck gärna upp
de gamla exemplaren som har tagit slut.
Sen tycker jag att det skulle vara intressant m~ en basicskola för Amigan, gärna då hte mer avancerad eftersom ni redan dragit grunderna i er Basicsko/a.
. Tack för ordet i denna superba tidmng.
Qulnzy JR Nynäshamn

HejJR
De stackarna som fuskat i rekordspalten har under de senaste veckorna fått fler hatbrev än Adolf Hitler på
sin tid.
Att sitta och knappa på samma spel
i nio timmar är väl illa nog.
Dessutom är vakenrekordet i Guinness (Så stavas det) långt längre än
ynka 68 timmar.

KRIVARE TI L
DIN
AMIGA &ATARISI
Matrisskrivare DMP-3CNNI
• IBM & Eppson
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kompatibel
• Klarar text & grafik
• Friktion & traktor
matning
• Skönskrift NLQ
• 105 tecken/sek.

Vi bjuder på frakten!

GI DATABUTIKEN
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Både bäst och sämst
• Hittills har programvaruhus salufört
olika utökningar till 64:ans mediokra 8asic.
Ocean har med Laser 8asic lyckats
med bedriften att göra dels den bästa
men samtidigt också sämsta.
8ästärden för att den ger64:an multitasking (möjlighet att utföra många saker samtidigt). Den har större möjlighet
att skriva strukturerat. Den kan också
skapa och anropa så kallade procedurer, samt använda fler sprites än normalt.
Den har även en mängd kommandon
för grafik- och ljudhantering.
Däremot är manualen näst intill obegriplig.

Partikelfysik enklare
Det är enklare att läsa och förstå en
bok om avancerad partikelfysik, än att
begripa Laser 8asics manual.
Komma dona ser vid första anblicken ut som kinesiska förkortningar.
Eller vad sägs om det här exemplet ...
SQ.L2 SP(Nr).KOLUMN,RAD,8REDD,
HOJD.
Glasklart. Eller ...
Att det betyder skrolla spritefönstret
två punkter åt vänster tar en stund att lista ut.
Jag har även betänkligheter över
är en luddig och oklar manual,
som är skriven på svår engelska.
Dessa två minus drar dock inte ner
helhetsintrycket av en i övrigt bra produkt.
Planerar man att överhuvudtaget sätta dig in i basicprogrammering inser
man snabbt att man behöver en bra
kompletering till 64:ans 8asic. Då kan
man göra betydligt sämre köp än Laser
8asic.

Detta händer
När Laser Basic väl är inkörd händer
två saker:
n Man får 256 nya kommandon.
• Valfrihet mellan multitasking och turbomöjlighet på kassettbandspelaren.
Det lediga minnet varierar mellan 17 och
22 K8yte beroende på antalet valda fi-'
nesser. Det kan låta lite knappt om min,
ne. Men med tanke på laserbasicens
strukturerade kommandon kan man få
till avarrcerade saker trots allt.
Toolkitkommandon har man nytta av
under själva programskrivandet. Det
finns även ett kommando för automatisk
radnummrering och ett för omnummrering av ett program som pötsligt får för
trångt mellan radnummren.
Det finns även kommandon för att få
tillbaka ett gammalt program om det
skulle raderas. Vidare finns det hjälpmedel vid felsökning av ett färdigt program.
I den avdelningen är inte kommandona
förvirrande.

Bättre resultat

En annan bra sak är att man kan definiera så kallade "labels" ; etiketter.

Skicka nya värden
En label liknas vid en subrutin. Fördelen är att man kan skicka nya värden till
en procedur eller label vid anropandet
av den.
Ett exempel:
10 LABEL TEST(I) 'Detta anger namnet
på proceduren
20 LOCAL J 'Anger att värdet på J används av enbart denna procedur
30 FOR J=1 TO I 'Vanlig FOR-NEXT
slinga
40 PRINT J; 'Skriv ut resultatet av J på
skärmen
50 NEXT J 'Räkna upp slingan ett steg
60 PRINT 'Avsluta med att skriva en
blank rad
70 PROCEND 'Tala om för programet
var proceduren slutar
Anropar man proceduren TEST med
kommandot PROCTEST(10) blir resultatet:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Strukturerad programering är i princip konsten att få plats med så mycket
som möjligt. I normal 64:a basic används kommandon som IFfHEN och
FOR-NEXT. I laserbasic finns även
dessa. Men det ger ett bättre resultat att
använda kommandon som IF-THENELSE, REPEAT-UNTIL och WHILEWEND istället.
'
Kommandot ger dig en möjlighet
att kolla om ett påstående är sant.
Eller om det ska utföra ett visst
kommano.
Är det vad som helst utom sant utförs
i stället något helt annat. Denna typ av
kommando ökar möjligheten att få in fler
kommandon. Dessutom gör de att man
enklare kan läsa och förstå vad man har
gjort i ett program.

Sättet att skriva program på gör att
man kan ha ett kort huvudprogram som
bara ligger och kallar på olika underprocedurer hela tiden.
Det gör att man kan införa så kallad "Event-trapping". Dvs om en
viss sak inträffar ska en annan utföras. Det ger en chans att utföra
intressanta saker med 64:an.

,l

Man kan bland annat rita punkter, linjer, cirklar. Vidare går det att öppna och
hantera olika fönster. Dessutom kan
man definiera och hantera upp till 254
''mjukvarusprites''.
Dessa kan placeras och flyttas som
man tycker på antingen en en
högupplösnings-skärm eller en normal
text-skärm.
Laserbasic kan utföra de mest fantastiska saker med hjälp av sprites. Ljudet har fått en uppryckning
med Laserbasic. Det blir lätt att
hantera olika ljud med Laserbasic.

Uppsjö av kommandon

Multitasking fungerar med en så kc1llad "time-slicing'!metod.
I praktiken innebär det att om man vill
ha tre processer utförda samtidigt så tilldelas varje process en liten del av minnet. Varje process går dock långsamt,
men det är en kul grej.
Laserbasic innehåller även en sprite
editor, vilket är en av de bästa till 64:an.

Det finns vidare en uppsjö av grafik
och ljudkommandon. Allihopa mer eller
mindre användbara.

Namn: Laser Basic
Pris: 249:- (K)
299:- (D)

LaserCompiler - Bra komplement!
Som en kompletering till Laser8asic_
finns även LaserCompiler. Ett program
som gör om basicprogram till ett mellanting av basic och maskinkod.
Resultatet är ett snabbare program.
Dessutom behöver man inte ha Laserbasic laddad samtidigt som man använder " compilern".
Ocean som säljer både Laserbasic
och Lasercompiler har släppt dem fria
för professionella programmerare att använda.
Det innebär att om man vill sälja ett
spel eller program gjort med verktygen
så slipper man betala till Ocean.
Det enda som krävs är att man uppger att man a;ivänt deras hjälpmedel.

Stefan Jakobsson
Namn: LaserCompiler
Pris: 249:- (K)
299:- (D

128:ans bortglömda opera ivsys em
Skriv mer om CP/M!
Det har varit ett stående
krav från våra C128-ägare. Och
här kommer det - en liten introduktion i C128:ans "andra
operativsystem - CP/M ".
Bland annat får du en 99nom av olika nyttprogram fOr
CP/M.
CP/M är faktiskt ett mycket bra system, även om Commodoretycks se det
som något man bara använder i marknadsföringen och inte i har någon praktisk funktion.
Det finns tre :,ätt att komma in i CP/M
på en 128:a. Man börjar alltid med att
sätta systemdisketten i diskdriven. Sedan skriver man Basickommandot
"800f", gör reset eller, om datorn är avslagen, slår på strömmen. Sedan sköter datorn resten .
Den känner automatiskt av att disketten är av CP/M-typ och laddar in systemet helt av sig själv. Om inget fel inträffar så kan man efter en stund se CP/M:s
systemprompt "A " på skärmen.
Med den menas att datorn väntar på
att du skall meddela den vad som skall
göras, ungefär som BASICs "READY.".
A:et i prompten (prompt betyder ungefär "uppmaning") betyder att den diskdrive som man i huvudsak arbetar med
är A.
I CP/M heter diskdrivarna A, B, C osv.
ochinte8,9,10och11 sompåenC64eller C128 i vanliga fall. För att byta aktiv
drive skriver man dess enhetsbeteckning (A, 8, C, etc.) följt av ett kolon och
trycker på RETURN .
Nu är det dags att bestämma vad man
skall göra i CP/M. I CP/M finns inget
programmeringsspråk eller andra program fört.ex. ordbehandling. Det enda
(med vissa undantag) man kan göra vid
systemprompten är att undersöka disketten, radera, kopiera och skriva ut
filer, formattera disketter eller liknande.
En förteckning över de vanligaste
kommandona finns i figur 1. För att utföra ett kommando, t.ex. DIR skriver
man kommandot alldeles efter prompten, och trycker på RETU AN. Då ser det

ut ungefär såhär:
A
DIR
A: COPYSYS COM : PIP COM
A: ARTIKEL TXT : TEST BAS
A: HELP COM : KUNDER DAT
A: UTSKRIFT PAS
osv.
På samma sätt gör man för att starta ett program. För att starta WordStar, det vanligaste ordbehandlingsprogrammet, så skriver man "WS"
och för att använda TurboPascal, ett
av de vanligaste och bästa (Subjektivt! min anm.) programmeringspråken skriver man "TURBO".
Om man studerar DIA-utskriften här
ovan så ser man att filnamnen består
av tre delar. Den första är enhetsbeteckningen (i det här fallet A:), den
andra är själva filnamnet, och den
tredje är något helt obekant för en
Commodoreanvändare; filextensionen.
Extensionen är tre tecken som oftast
används för att beskriva vad det är för typ
avfil
COM står för COM mand och betyder
att filen är ett program som startas genom att man skriver dess namn.
PAS och BAS betyder att det är PAScal resp. BASic-program, som först måste behandlas av en kompilator innan de
kan startas.
DAT och TXT betecknar oftast filer
som används av ett register-eller ordbehandlingsprogram. Många andra filtyperfinns också, men dessa är några av
de vanligaste.
Själva filnamnet får som mest bestå
av åtta bokstäver eller siffror. För att starta ett program räcker det att vid systemprompten skriva dess namn, men när
man skall göra något annat med det, raderat.ex., så måste man också skriva filextensionen.
Filspecifikationens första del, enhetsbeteckningen, är bara nödvändig då
man vill använda en fil som finns på annan diskdrive än den, vars namn står i
systemprompten. Att skriva "B:WS"
när prompten är "8 "är således helt
onödigt.
CP/M betyder Control Program for
Microcomputers (KOntroll-program för
mikrodatorer) och utvecklades av Digital Research för många år sedan. Den
första versionen var anpassad för en
processor vid namn 8080. Senare kom
en version för dess storebror, 280, vilken
t.ex. 128:an använder för CP/M.

22370WND
Numera finns det versioner för snart
Vissa av deras program finns i särskilsagt alla typer av processorer och datoda CP/M-versioner och torde passa på (Tel. 046-182060)
rer, t.ex. 8086 (CP/M-86), 68000 (CP/M128:an. Expander lnformatic har en hel
Förlagsgruppen
del program förCP/M i sin prislista, fram68k), m.fl.
Nygatan 85
En fleranvändar-CP/M finns också,
förallt kalkylering, ordbehandling m.m.
602 34 NORRKÖPING
MP/M, men den är framförallt avsedd för
Ett antal programmeringsspråk finns
(Tel. 011-134080)
minidatorer.
också.
De två vanligaste 280-versionerna av
Programmeringsspråk är något som
~ogla Data AB
CP/M är 2.2 och 3.0. Den sistnämnda utTurbo Program har gjort till sitt känneAngsvägen 7
444 00 STENUNGSUND
vecklades när kunderna började ställa
märke. De har i sitt sortiment TurboPas(Tel. 0303-80510)
cal, TurboC och TurboModula-2, tre
krav på att kunna använda mer minne
än de 64kB som länge var en" magisk"
mycket snabba och trevliga språk från
Expander lnformatlc AB (tidigare Programgräns för mikrodatorer. CP/M 3.0, eller
Borland.
Varuhuset Expander)
CP/M + som den ofta kallas, kan nämliPylator AB i Täby har böcker om CP/M
Box 1174
gen använda " banking" för att hantera
i sortimentet. Slutligen finns det en
17123 SOLNA
mer minne, och minnet ian också delas
CP/M-klubb som har programbibliotek
(Tel. 08-820390)
upp i flera enheter som fungerar som
för sina medlemmar. Mina försök att få
Turbo Program AB
diskdrives i minnet (kallas ofta RAMkontakt med föreningen har inte gett nåBox 115
got resultat. Men skam den som ger sig.
disk).
811 22 SANDVIKEN
Till sist, ge inte upp om ni inte får tag
Dessutom har CP/M + betydligt fler
(Tel. 026-256493)
på program. Det FINNS, men det verkar
tillgängliga kommandon än 2.2. Nacksom om distributörerna inte vill kännas
delen med CP/M + är att de allra flesta
Pylator AB
Box 2018
programmen är skrivna speciellt för ver- vid det faktumet.
18302 TÄBY
sion 2.2. I allmänhet fungerar de ändå
Mårten Knutsson
(Tel. 08-7921095)
på v3.0, men man bör för säkerhets skull
kolla att programmet fungerar just på
ADRESSER:
Svenska CP/M-klubben
den egna datorn innan man köper det.
Box 137
Llfeboat
System
Designer
Team
AB
CP/M är ett diskoperativsystem och
13900 VÄRMDÖ
Ole Römmers väg 12
kan bara användas med diskdrive. Om
man skall köpa en diskdrivetill sin 128:a, , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -...
och planerar att använda CP/M flitigt, så
CP/M 3.0 VANLIGA KOMMANDON:
är en 1571 att rekommendera. Man kan
visserligen använda en 1541:a, men ofta
COPYSYS: Inga extra parametrar. raderar filer från en diskett. ERASE kan
förkortas till ERA.
levereras CP/M-programmen på dubCOPYSYS kopierar systemfilerna från
belsidiga disketter it.ex. Kaypro-format
en systemdisk till en annan CP/MRENAME
(Kaypro är en bärbar CP/M-dator), som
diskett.
NY.FIL=GAMMAL.FIL:
Ovanstå1541:an inte kan läsa.
DATE
CONTINUOUS : ende byter namn på filen GAMMAL.FIL
En 1571 är dessutom ca 13 gånger
DATE MM/DD/ÅÅ TT:MM:SS / till NY.FIL. RENAME kan förkortas till
snabbare än en 1541 i CP/M-mode, och
REN .
Den första formen xv DATE visar datum
det gör stor skillnad, tro mig. Att göra
SHOW
X: : SHOW visarendisoch tid. Om man skriver DATE CONTIDIA med en 1541 kan faktiskt ta en miNUOUS visas datum och tid ända tills
ketts lediga utrymme, samt dess
nut om man har otur, men bara några seman avbryter genom att trycka på valfri
Läs/Skriv-status, dvs. om man kan läsa
kunder med en 1571:a.
tangent. Den andra formen ställer in daoch skriva på den eller om den är skrivCP/M är ett väldigt spritt operativsystorns datum och tid. Man kan också skriskyddad.
tem och det finns mycket program och
va DATE SET, då får man datorns hjälp
TYPE FILNAMN.EXT
NOlitteratur för det. Tyvärr är det ofta svårt
med att ställa datumet.
att få tag på dylika saker. Många imporPAGE : TYPE visar innehållet i en
DIR
X:
DIR
FIL- ASCII-fil. Om man väljer NOPAGE så
törer har helt och hållet slutat med CP/M,
och de som fortfarande för CP/MNAMN.EXT Det här kommandot skrivs hela filen ut i en följd, annars vänprodukter gör ingen reklam för dem. Livisar diskettens innehåll. Om man vill se
tar datorn på en tangentnedtryckning
feboat System Designers Team AB hör
innehåll på en diskett i en annan diskvar tjugofjärde rad.
till undantagen. De säljer många olika
drive (I.ex. 8), skriver man DIA 8:. Om
NOTERA: Data efter själva kommantyper av program, ordbehandling, stavman vill söka på en speciell fil (I.ex. MAdot kallas för parametrar. Parametrar
ningskontroll, register, m.m .
GAZIN.DAT), skriver man DIA MAGAinom större än-mindre än-tecken är valFörlagsgruppen i Norrköping säljer
ZIN.DAT.
fria, de kan alltså utelämnas. Med X: mebl.a. Dialog Kombi, ett integrerat proDUMP FILNAMN.EXT: DUMPvi- nas att man kan välja vilken drive som
gram med många olika funktioner. Hosar en fils innehåll i hexadecimalt- och
skall användas och skriva den istället för
gia Data AB i Stenungsund tillverkar
ASCII-format.
X. FILNAMN.EXT kan ersättas med vilmånga olika administrativa programvaERASE FILNAMN.EXT: ERASE ket filnamn som helst.
ror för bokföring, reskontra, m.fl.
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Verktyget
som sätter
fart på
64:an
Högupplösnings-grafik av klass är svår att åstadkomma med
C64:ans ordinarie BASIC. Här fyller disketten "The Tool" en
viktig och vettig funktion.
The Tool är dock helt identisk med Handics gamla cartridge TOOL 64 - men 200 kronor billigare! Ett vettigt köp ansåg
vår testare.

Commodore 64 har som bekant en
torftig BASIC. En av de vanligare nyttoprogramtyperna är därför BASIC-utvidgningar, program som tillför kommandon,
oftast för grafik, ljud och programmeringshjälp.
THE TOOL är en bra utvidgning. Den
innehåller inte lika många kommandon
som exempelvis SIMON'$ BASIC eller
LASER BASIC, men de som finns fungerar bra. Exempelvis:
RENUMBER som omnumrerar rader
omnumrerar även GOTO-och GOSUBsatser, i motsats till Simons motsvarighet.
I manualen kan man räkna till 41 kommandon som delas in i fem grupper;
skärmgenerering , högupplösningsgrafik , programmeringshjälp, allmänna basickommandon och DOS-support .
_ Det finns kommandon för att välja färg
på skärmen, för att scrolla texter, rita
streck, cirklar och boxar, plotta punkter,
räkna hexadecimalt, hantera skärmar,
läsa av tangentbord och joysticks, göra
skärmkopior, leta fel och mycket mer.

INGA SPRITEKOMMANDON
Det enda man saknar är kommandon
för att hantera sprites och ljud. Egentligen är det ganska märkligt att det inte
finns på en produkt som i övrigt är så
bra.
Programmeringshjälpmedel finns det
däremot gott om. När man skall knappa in ett långt program kan man använda sig av kommandot AUTO som skriver ut nya radnummer varje gång man
matar in en rad . DELETE används för att
radera ett block med rader. DUMP skriver ut en lista på variabler och deras aktuella värden och FIND söker efter ett
visst ord någonstans i ett program. TRACE visar under programkörningen vilket
radnummer datorn befinner sig på, mycket användbart vid fel3ökning .
När jag första gången laddade in THE
TOOL från Micro Applications kände jag
igen mig. THE TOOL är identisk med
TOOL 64 som det svenska företaget
Handic Software säljer genom Commodore AB. Skillnaden är att Handicversionen levereras med svensk manual
på cartridge medan den franska(!) kommer på diskett med engelsk manual.
Dessutom får man med THE TOOL ett
antal demonstrationsprogram , som är
bra att studera för att lära sig använda
programmet. I pris skiljer 200 kronor 1111
THE TOOLs fördel!
THE TOOL kommer i en A5-pärm innehållande en 60-sidig manual och
programdisketten. Manualen är mycket
välskriven och visar med bilder och
programexempel hur man programmerar. Demoprogrammen som följer med
gör inlärningen ännu lättare.
Jämfört med andra BASIC-utvidgningar är THE TOOL snabb. Det är inte
ofta som man får vänta på datorn . Inladdningen tar ungefär en halv minut,
men eftersom programmet inte är kopieringsskyddat så kan man använda en
Fastload e.dyl. för att det skall gå snabbare.
SAMMANFATTNIHG:
För de som har lärt sig 64:ans alla
BASIC-kommandon och insett svagheterna med dem är THE TOOL ett
mycket bra köp. Den är snabb, lätt att
lära sig och mycket kompetent.

Mårten Knutsson
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ELECTRONICS AB
Rosenlundsv. 12,612 00 FINSPÅNG
Tel. 0122·134 80

LADDA IN DITT FAVORIT SPEL PA
10 SEKUNDER
TILL COMMODORE 64/128 (64 MODE)
KrattfuH, snabb och enkelt att använda.
Fungerar till både kasset och disk
Den senaste och mest effektiva kopierings cartrige någonsin. Den
sparar programen på en del. Klarar fler delade program på kassett.
Helt ostoppbar. Två disk turbos en normal disk turbo 6-7 ggr normal
hastighet och den astronomiskt snabba lazer turbon, och en 10 ggr
snabbare tape turbo än normalt. Alla program kan laddas in utan Freeze Machine. + reset knapp, snabb formatering, game killer, fil kopiering + mycket mycket mer. Du kan också cruncha programen så dom
blir upp till 50% kortare (se Mega Cruncher). Inget annat cartrige erbjuder så mycket för så lite.

Enkel att använda
Ladda in programet, tryck på knappen och spara programet, så har
du en komplet kopia av programet. Enklare kan det inte bli.

* Ostoppbar

* Tape Turbo
(10 ggr normal hastighet)
* Game killer
* Snabb formatering

(12 sekunder)
* Select load
* Ultra compact

(se Mega Cruncher)
* Två disk turbos
* Multi-save
* Multi-load

* Fil kopiering

(upp til 248 block)
• Reset knapp
* Svensk manual

EXELERATOR + PWS
LITEN, SMIDIG, SNABB, EFFE.K TIV

EN OTROLIG DISKDRIVE

Freeze Machine
utility disk v.3

100% KOMPATIBEL

Densenasteversionenavf.f
utility disken, hjälper dig att
göra kompleta transfers av
* Överhättas aldrig fler delade kassett spel till
* Mycket tyst
disk med Freeze Machine.
* Utvändig 8/9/10/11 Finnsnumedöver30ruliner
val
för många av dom senaste
*
. .
spelen. Lägger även in fusk
Mycket pålitlig
i en del spel.
* Separat nätdel
*
pakt design
•
Alla som beställer över 1500
kronor får en diskett klippare

Nu är den här. En diskdrive alla com- * 30 % snabbare
modore 64/128 ägare har råd att köpa.
Till ett otroligt pris: 1495:- frakt, moms,
svensk manual, 1 års garanti ingår i
vårt redan otroliga pris + att vi på
Commputer World skickar med en hel
disk gratis fyl~ m.ed massor av häftiga
nytto och kopierings program.
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\ CRUNCHERN
MEGA

NYHET RING 0500-883 60 RINGr-

h .. D
··
\ N ·· d ·· 11·
u ar en an igen ar. en som gor
Freeze Machine oslagbar. Tänkt att
kunna göra dina frysta spel upptill
50% kortare på en del. Otrolig men
sant. Spara diskett utrymme och dra
ner på laddnings tiderna. Den innehåller 6 olika crunchnings rutiner,
disk rurbo för snabb load och save.
Tar program upp till 242 blocks. OBS!

24 TIMMARS
LEVERANSJIDI.

!i

GRATIS

• _.--:::-:så kan du använda båda si•
i:lorna på disketterna)

----------: ---:-----------~----~..

OR~ERSEDEL Skicka

Antal Titel

in den redan idag!
Dator Kass Disk Pris
Gratis

VID BESTÄLLNING INNAN 17.00
24 timmars personlig ordertelefon om
dygnet på vartiagar
(ej telefonsvarare utan riktig personlig!li---+-----------+---1----+---1------1
service)
Det går bra att ringa in din beställning eller skicka den per post med våran porto BESTÄLLARE
Det går endast att chruncha prog- fria order lapp.
Namn: .................................................... , ............................... .
ram frysta med Freeze Machine.
Adress: .................................................................................. .
Mycket enkel att använda. Endast
Postnr: ................ Ort: .............................................................
disk
Box 339, 541 26 SKÖVDE
_.Jelefon: ................................................_.................................. ,

COMPUTER WORLD
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OREC-64
95:COMMODORE
1.541
+ 1Odisketter

1.895:COMMODORE
1571

;

+ 10 disketter

2.595:-

II!

I
I~;~;I;

iii!i/1

Köper du en C-64 eller C-128
får du ett valfritt spelprogram

·······

i commodore::~r
./i:
.l=_=__l:_=_i

program

·-·:-:.
........

Barbarian
WizBall

i/lllll/

1111111

Band
119:119

~f~~~:!d : : ~

du~=~~andspelaren 1530 för

Disk
169:169:-

Floppy 101 o
RFModulator

Pris
2 395:295:-

1:::~ ~~~::~~!1 ~~~f

i~~:~a;:=:~ nr ~!!:

Worldgames
Star Paws
California games
Salomons Key
Taipan

119:89:119:119:119:-

+ en Commo.dore joystick gratis,

e~:::p!~::

MÅNADENS ERBJUDANDE
TEXT64(ordb)

~6~~~~:~råk)

(995:-)

295:-

i: ~: : ~::~:

95
~:~~i;a~~;!~!2skrivminn~/ :-)

169:-

AMIGA Graphicraft (ritprogram)

169:169:169:-

(595 :-)

795

269

Defenderofcrown 399:Music studio
399:Barbariern
399:-

Speedking
TAC-2
PRO9000

Guildofthieves

~~~~Fo;E!~t6ontrol

fi~~~ft~: ~~:1it
5

:-

1901 Monitor

:-

/l/

2 995 :-

~~t

~!~~:{fi~mandControl :::::
S
Wico uper Three Way 349:Terminator
249:·•·•·••·

Inkl moms. Reservation för slutförsäljning.
Ingen resturrätt på program om plomberingen
är bruten eller på använd produkt.
Priserna gäller till 25 november eller så långt
lagret räcker.

D Jag beställer följande varor att sändas mig mot postförskott. Frakt tillkommer
D Har insatt kr
på ert postgiro nr 41 41 01 -6. Får då varorna tillsänt mig fraktfritt.
D Var god sänd mig er katalog.

12 mån garanti.
Spara porto. Använd vår portofria

Datortyp

Produkt

K/0

Antal

Frankeras ej
Compro
betalar

portot

Pris

COMPRO i Malmö

beställningskupong.

/il/

299:-

185:185:249:-

~:n5~~~t~~~~~~~~f~~!~~e6s~;gar

Svarspost

~: ~f;;8t

:::~:e,:~ereras samma dag om
beställningen inkommer till oss
senast kl 15.

Namn __________ _

Ring gärna in din beställning.

Adress ______________________

040/118264

Postnr/ort _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Totalt

Kundnummer ____ _

Kundnummer 18595009
20012MALMÖ

Telefon _ _ _ __

Commodore

I.
··•···•·
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CIA
6226A

Memory
controller

8500
CPU

CHARROM

Kernal BASI

VIC

RF-modulator

8565

2st64kB RAM

8580S1D

6526 A 1/O-chip

Joystickportar

Säkring

Datormagazin ly_fter P-å locket:

BANTADES 64:an!
När C64:an kom i en "ny"
slime-version förra året var
det bara utsidan som förändrats. Inuti var den exakt som
sin föregångare.
Men i smyg har Commodore nu släppt en "nyare" version av C64 där man arbetat
om hela kortet och de flesta
kretsarna.
Datormagazins
Mårten
Knutsson har tittat under skalet!

8500 CPU:
8500 heter processorn i nya 64:an. Tidigare satt det en 6502 här. Processorn
kan inte mycket, bara räkna och flytta
omkring tal i minnet. Genom att samarbeta med datorns andra kretsar kan resultatet ändå bli grafik och annat. 8500
förstår 56 olika instruktioner från programmeraren och kan som mest adressera 65536 bytes. Klockfrekvensen är 1
MHz. Det som skiljer mellan tidigare
64:ors processorer och denna är möjlighet till hastighetsändringar i stil med
128:ans.

6526 Complex lnterface
Revision 3 av C64:ans kretskort har Adapter (CIA), 2 st:

betytt en rejäl omarbetning jämfört med
tidigare versioner. Faktiskt är det bara
Dessa tvillingkretsar sköter tillsamtvå kretsar, tvillingkretsarna 6526, som mans all in- och utmatning i datorn, som
finns kvar sen tidiQare. Att man konstru- diskettstationer, skrivare, bandspelare,
erar om en dator sa totalt kan bero på fle- joysticks och tangentbordet. 6526:orna
ra saker:
håll~ 1~ckså reda på datorns 24-timmars\ka.
1 Commodore vill markera att C64:an
6526-k(etsen är väldigt känslig för
inte är död på länge än.
elektriska'störningar, vilket gör att den
ofta går sönder när man, med strömmen
2 Commodore vill tjäna pengar ge- påslagen, drar i och ur sladdar i datorn.
nom att bygga ihop flera kretsar eller an- 6526 är den krets som oftast går sönder
dra komponenter till en enda.
i 64:an.
164:ans fall tycks man ha gjort om saker och ting på rätt sätt, det vill säga utan
att förbättra mjukvaran, något som ofta
försämrar förmågan att köra program
skrivna för den äldre versionen.
De viktigaste delarna, en efter en: •

8565 VIC PAL:
Det är 8565:ans föregångare VIC-11
som gjort 64:an berömd för sina fina
grafik- och animationsmöjligheter. VIC-11

var ett av de första chipen med sprites.
Kretsen kan arbeta i två lägen; Bit Map
för högupplösningsgrafik eller Character Display för visning av text.
Chipsen kan som mest adressera 16
kB för grafik. VIC-11 hade svåra problem
med värmeutveckling som man reducerat i 8565:an. Det är den största skillnaden.

8580 SID:
Sound lnterface Device (SID) 8580
har ersatt SID 6581 som hanterade ljudet i C64. Den har tre ton-oscillatorer
som gör ljud, och dessa kan manipuleras individuellt genom att mycket exakt
ställa om tonhöjd, tonfärg, dynamik (volym) och mycket annat.
Sedan 64:an (och SID) kom för fem år
sedan har mycket hänt med datormusiken, men få synthesizersär så väl utnyttjade som 6581 .
När den nya 64:an gjordes om passade man på att byta trotjänaren 6581 mot
8580. Men det är inte mycket som skiljer dem åt rent programmeringsmässigt.

Memory Controller:
Memory Controller som framförallt
hanterar minnet är en helt ny krets som
ersätter en mängd små kretsar i äldre
64:or. Förutom minnet sköter den
många småsysslor. Denna krets är den
största skillnaden mellan gamla och nya
64:or.

Char ROM:
Den här ROM-kretsen innehåller information om datorns teckenuppsättning som läses in i minnet varje gång datorn slås på.

Kernal/Basic ROM:
Här finns datorns inbyggda intelligens
och kommandoöversättare. Kretsen är
ett ROM-minne som inte raderas ut när
man bryter strömmen. Denna krets finns
för övrigt i C-128:ans 64-del.

64 kB RAM:
Tidigare hade 64:an åtta stycken 64
kilobits-kapslar som RAM-minne. Nu
har man rationaliserat och bytt dem mot
mer moderna 256-kilobits, vilket spar
pengar och monteringstid utan att datorn fungerar sämre.

AF-modulator:
AF-modulatorn tar emot signaler från
VIC-11 och omvandlar dem till AF-signaler så att en TV kan ta emot dem. Utan
AF-modulatorn skulle man få ha en videomonitor ansluten till videokontakten
i stället. Numera är det samma AF-modulator i både 128:an och 64:an, vilket
spar plats och förenklar vid tillverkningen.
Nykonstruktionen innebär också fördelar för kunden. Många reparationer
kommer att bli billigare på nya 64:an
tack vare lägre komponentpriser. Men
det märks förstås inte förrän om ett år,
när garantin går ut för de nya köparna.

Mårten Knutsson

KICKSTART ROM
Har du en Amiga 1000? Och har tröttnat på att ladda in Kickstart varje gång
du slår på strömmen? Då är "Kickstart
Eliminator and RAM Expansion Kit"
från Creative Microsystems något för
dig! Genom att byta ut ett par kretsar inuti' datorn får du 256 kB extra minne,
samtidigt som du slipper "kicka" Amigan själv. Satsen kostar 130 dollar och
installationen bryter garantin eftersom
ingrepp under garantitiden inte tillåts.
Skriv till: Creative Microsystems
inc., 10110 SW Nlmbus 81, Tlgard,
OR 97123, U.S.A. för mer information.

FLIPSIDE!
Med FLIPSIDE! från Micro-Systems
Software lnc. kan man skriva ut texter,
IFF-bilder, kalkylblad och andra dokument på ''tvären' '. På så sätt kan man få
hur många kolumner som helst (nåja, så
länge pappret räcker) i ett kalkylprogram
som I.ex. MaxiPlan. Adressen till MSS
är: 12798 West Forest Hill Boulevard,
Ste. 202, West Palm Beach, FL 33414,
U.S.A. MSS, lnc. har förutom FLIPSIDE!
en hel rad andra program för bl.a. kalkyl,
register och BBS-system, varav endast
ett har nått Sverige, SCRIBBLE!, som
importeras av HK Electronics & Soft-

ware AB, 08-733 92 90.
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Utmaningens kOrtaste
TIC-TAC- OE

Förra utmaningen att programmera det kortaste FUNGERANDE
luffarschacksprogrammet är avgjort.
Priset går till 18-årige Johan
Björklund från Åby.
Johans program visade sig
vara det enda av de tre kortaste programmen som fungerade ...
Detta är tråkigt eftersom vi hade hop- ·
pats på en hårdare kamp om förstapla-

ceringen och väldigt korta program. Allt
som allt fick vi bara in cirka 20 bidrag,
det tycker vi är lite tunt samtidigt som vi
frågar oss var Sveriges alla programmerare gömmer sig . ..
Programmet slumpar först om vem
som skall börja sedan sätter det
igång.När programmet frågar dig var du
vill sätta ditt kryss skriver du:
numret på krysset (1-3), x-koord (horisontellt), y-koord (vertikalt)
Om krysset redan finns på skärmen
flyttas det automatiskt till den nya positionen, du får själv hålla reda på vilket
kryss som är vilket.

9 PR I NT"a::
·
12 PRJNT"2ta1 2 3":PRJNT"
14 PRJNT" • - CIII CIII Q" PR
":PR NT"lta•w
15
7';6 ... " :IFRND <: . ><INT"
ta• I l-1":PRINT".
c,11 c,11 a" :PR I NT" ta~
1=1:GOTo 92
S
so INPUT"
. THEN9o
3taa, c,11 C
-- ' '-f
60 FORA-1Tld_o~~~~~~~~~r-A B C
/Ila
6
03:FORQ- T , ' ' :L=B+3•C 3
-. 02:POKE1104+A•2 -Q:ONF <L)GOToso SO·F
9 1 NEXT:RETURN
o Gosu 850 .
+ •80, 32+ 8 •,
•
· <H<A >, = ·H
92 G=G+1,,;~~l:Gosua200:1FN< TH
F<A+Q•31 >.>+9• <F ; A:;~=L:F<L>=1
94 IFG=2
-1ANDF<S1=.THE ~ EN280
3> >=2J:NEXT
96 IFG=1;~~~:~~i 1 2=,1120R. ;~~;~~~==GOT0180
110 FORJ=1TQ3.
D<.)*40R.:W=A•2
6-<L>2ANDL <8 >•2·J120 F(W)=2:N=2:~g~J)J=. :FORW=1T~~~:;<A>11:J=l:GoTÖ1~i=u=1:GoT0180
130 NEXT:F(G(J;)-~UB200:0NN+ 2GOT0290F<W>THEN130
135 IFU=lTHE _ -~:NEXT
:FcW >=.
140 J=RND( ) NJ-3:W=9:GOT01so
145 N=1:F<~,;;;~:IFG<4THENJ=G
150 W=RND( >• -l:Gosua200:F(G(J
160 FORK=1~09~;l:JFF(W)THEN1so
))=2:IFN<.THEN140
l70 NEXT
. FF<K>=.THENF<K 18
/-l·N-1 'O
0 F<G<J >1 = ·G
. - :li SUB200:F <K>200 FORA=1TD3:Z~J >=W:F(WJ=2:GOSUB6
-. :IFN<.THENW= K
210 NEXT:IFZ=~T~- :FORQ=.To2:rFF ( A 0:GOT090
220 Z=. :FORQENN=-1
+Q•3>=NTHENZ=Z+1
230 NE
- - T02:/FF(3•
2
XT:IFZ=3THENNA+Q
l
=NTHENZ2 40 NEXT• IFF
--1
-2+1
250 IFF .
<l>=NANDF<S>=N
260 RETi;~=NANDF <S>=NANDF<;;~:;9>=NTHENN=-1
280 PR/NT"O)
HENN=+1
290 FCG(JJJ:U. VANN! ! !":END
•
.. Gosua6o:PRINT"c.,
READY.
AG VANN

Trixa med din dator
Många Basic-programmerare har någon gång velat föra
ihop två av sina fantastiska
skapelser till ett enda program.
Omöjligt normalt. Om man
inte utnyttjar Datormagazins
MERGE-knep . . .
På de flesta datorer är det mycket enkelt att slå ihop två program till ett. Ofta
genom ett enda kommando - MERGE.
Tyvärr missade Commodore det när
man byggde C64:an.
Det finns dock ett sätt att göra detta
även på 64:an. I minnet finns det nämligen adresser som pekar på den del av
minnet där Basicprogrammen och dess
variabler börjar.
Man kan efter att man laddat in det
första programmet ändra på dessa och
på så sätt lura datorn att ladda in program nummer två på ett annat ställe i
minnet.
Sedan återställer man och vips finns
båda programmen där. Låter det krångligt? Kanske. Men det är lätt om man följer instruktionerna här nedan.
(1.) Ladda in det första programmet
från disk eller band
(2.) Läs av pekarna med kommandot
PRINT PEEK(43), PEEK(44) och anteckna sedan resultatet på ett papper
som du sparar.
(3.) Ändra pekarna genom att skriva:
POKE 43, (PEEK(45) + 256 * PEEK
(46)-2) AND 255 : POKE 44, (PEEK(45)
+ 256 * PEEK (46)-2) / 256
(4.) " Ta bort" programmet med: NEW
(5.) Ladda in det andra programmet
som vanligt
(6.) Återställ pekarna genom att skriva:
POKE 43, Det första antecknade
numret
POKE 44, Det andra antecknade
numret
Nu kan du LISTa programmet och se
efter. Det problem som här kan uppstå här är att ett radnummer, t.ex.
"20 " kan förekomma på flera ställen.
Nackdelen med den här proceduren
är alltså att man får ändra radnumrena för hand.
Även om det går att få in dem i datorn på det här sättet så går programmet inte speciellt bra att köra . Vid ett
GOTO vet inte datorn riktigt var den
skall gå, och då fungerar det inte. En
annan sak som man skall se upp med
är att samma variabelnamn helst inte
skall ha olika funktioner i de båda
programmen. Till sist, glöm inte att
spara den "mergade" filen. Lycka till!

PRINT AT
Ett annat Basickommando som är användbart brukar kallas för PRINT AT. Ett
kommando som används på de flesta
datorer för att enkelt placera ut text på
" rad 6, kolumn 12.
Men PRINT AT saknas också på
64:an. Men en sådan sak är lätt ordnad.
Även här får vi rota lite i datorns adresser.
Adress 211 innehåller värdet för vilken kolumn markören befinner sig i, och
adress 214 vet vilken rad den är på. Om
man vill, kan man läsa dessa värden
med PRINT PEEK (211) eller PRINT
PEEK (214).
Men den största användningen ligger
. nog i att flytta markören med dem. Om
vit.ex. vill skriva något på rad tre, kolumn
åtta skall vi POKEa värdet 7 i adress 211
och värdet 2 i adress 214.

Att vi skall använda sju och två istället för åtta och tre beror på att datorn alltid börjar räkna från 0. Då blir det rätt om
vi tar ett tal mindre än vad det borde vara.
För att datorn skall förstå att vi har gjort
något, måste vi med kommandot SYS
hoppa till adress 58732, där det ligger
ett litet program som flyttar markören dit
vi vill. Om vi gör det här i ett litet program,
ser det ut som följer:
10 POKE 211,7: REM KOWMN
20 POKE 214,2 : REM RAD
30 SYS 58732 : REM LÅT DATORN
FÖRSTÅ
40 PRINT "RAD TRE, KOLUMN 8 " :
REM UTSKRIFT
Det fungerade, eller hur?
Markörförflyttningar kan också göras
genom att man i en textsträng trycker på
markörtangenterna. Men det här sättet
är betydligt lättare.tycker j~g.

Marten Knutsson

Nu är det dags igen.
Datormagazin är tillbaka
med utmaningen till alla
BASIC-programmerare ute i
landet. Uppgiften denna gång
är att i BASIC v2.0 till 64:an
skriva en rutin som ritar en sinuskurva i högupplösningsgrafik.
Och priset: Datormagazins
collegetröja.

Reglerna är enkla: Vinner gör det
snabbaste och kortaste programmet.
Om vi får in två program som är ungefär lika stora( +/- 30 bytes) så vinner det
SNABBASTE programmet. Ingen maskinkod är tillåten, ej heller anrop av rutiner i KERNAL och BASIC ROM .
Programmet skall rita en sinus eller
cosinuskurva med högupplösningsgrafik. Bakgrunden ska vara svart och kur-

van vit. Ingenting utom kurvan skall synas på skärmen tills man trycker på mellanslagstangenten då skärmen skall
återfå sin ursprungsfärg, kurvan , försvinna och programmet hoppa ut ur
högupplösningsläge och tillbaka som
det var innan. Allting måste se ut precis
som det såg ut innan programmet startades. (Att rensa skärmen är dock OK)
INGA FRÅGETECKEN
Ingen programrad får överstiga 79tecken inklusive radnumret. Man ska inte
behöva använda förkortningar som-".-.'...
'
istället för "PRINT" för att kunna skriva in raderna.)
Programmet ska sändas in utskrivet
på papper eller på band/disk (Testgänget uppskattar om programmet finns
både på papper och på band/disk.) före
den 4 november till:
Datormagazin, Karlbergsvägen 77-81,
11335 STOCKHOLM.
Märk kuvertet " UTMANINGEN:"
samt det antal bytes ditt program tar.
Exempelvis " UTMANINGEN: 4711 ". Vi
förbehåller oss rätten att publicera programmet i nummer 10/87 av Datormagazin.
Vinnaren får Datormagazins nya collegetröja samt ett hedersdiplom.

- -2.-.

Björn Knutsson

1%'t&&'t00MtföI'%'tföifo,rnc,
\\\{

::::/
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* RF-modulator
* 10 st 3,5" Disk
** Joystick
Spel WinterGames

1111111

:::::::

!/i\

BETALA: 595:-

!ffe~S~
@

~?4!,vf

Inkl Amiga Basic

1
(::

5193:-

* A-501 Exp-minne95
1495:- NU: u :* A-1010 Ext-floppy

2465:- NU: 1975:-

Beställ vår nya postorderkatalog -88.

VILL DU VETA DOM SENASTE TOP-TEN SPELEN? RING SPELKANALEN 040-2132 62

Commodore

Erbjudandena gäller 17- 31/10, och gäller för medlemmar
i Commodore postorderklubben. Medlemsavgiften är
100: -/år och är EJ bindande till köp.
Du kan bli medlem samtidigt som Du beställer. Exp-avgift
pa 25:- tillkommer. FRAKTFRITT I HELA SVERIGE!
Reservation för slutförsäljning.

personlig ordermottagning
040-94 05 51 -94 05 80
Vard Öppet 9-17, lunch 12-13.
ITM SCANDINAVIA ELECTRONIC AB ::/:/:/:}:::::,:::::/:)}
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Nu kan du koppla parallellskrivare

TILL DIN
C64!
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42

REM *
*
REM* CENTRONICS LOADER.
*
REM* SYS52226 = START.
*
REM* öPPNA SKRIVAREN
*
REM* SOM VANLIGT MED:
*
REM* OPEN 4,4
*
REM* EXEMPEL:
*
REM* OPEN 4,4:CMD 4:LIST *
REM*
*
CK=O
FOR 1=52224 TO 52672:READ A$
A=ASC<LEFT$(A$,1))-48
B=ASC<RIGHT$(A$,1))-48
IF A>9 THEN A=A-7
IF B>9 THEN B=B- 7
BY=A*16+8:POKEI,BY
CK=CK+BY:NEXT
44 IF CK<>52657 THEN PRINT"ERROR IN DATA":END
46 PRINTCHR$(147l:SYS52226
50 END
100 DATA 00,00,78,AD,26,03,C9,BA
110 DATA D0,07,AD,27,03,C9,CC,FO
120 DATA 16,AE,26,03,AC,27,03,8E
130 DATA C3,CC,8C,C4,CC,A2,BA,AO
140 DATA CC,8E,26, 03, 8C, 27,03,AD
150 DATA 20,03,C9,35,D0,07,AD,21
160 DATA 03,C9,CD,F0, 16,AE, 20,03
170 DATA AC,21,03,8E,46,CD,8C,47
180 DATA CD,A2,35,AO,CD,8E,20,03
190 DATA 8C,21,03,A2,7A,A0,CD,8E
200 DATA 22,03,8C,23,03,A9,AS,CD

210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540

DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA
DATA

550

560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660

1C,03,D0,07,A9,CD,CD,1D
03,F0,16,AE,1C,03,AC,1D
03,8E,B4,CD,8C,B5,CD,A2
A5,AO,CD,8E,1C,03,8C,1D
03,58,A2,00,BD,88,CC,FO
06,20,16,E7,E8,10,F5,60
50,S2,49,4E,54,45,S2,20
4E,4F,S7,20,44,49,52,45
43,54,45,44,20,54,4F,20

20,0D,54,48,45,20,55,53
45 ,52, 20,50,4F,52,54,20
21,2 1,20,20,oD,oo,20,20
20,20,48,A5,9A,C9,04,FO
04,68,4C,CA,F1,68,48,48
AD,OD,DD,68,8D,01,DD,8A
48,20,FO,CC,AD,OO,DD,29
FB,8D,OO,DD,20,FO,CC,09
04,8D,OO,DD,20,FO,CC,4C
OO,CD,EA,EA,EA,EA,EA,EA
A2,80,CA,DO,FD,60,EA,EA
EA,EA,EA,EA,EA,EA,EA,EA
EA,EA,EA,EA,EA,EA,EA,EA
EA,EA,EA,68,AA,AD, OD,DD
29,10,D0,19,AD,01,DC,C9
7F,DO,F2,68,AD,OO,CC,FO
03,A9,80,2C,A9,01,85,90
AD,OO,CC,38,60,A9,00,8D
OO,CC,18,68,60,8A,48,20
OF,F3,30,07,BD,63,02,C9
04,F0,05,68,AA,4C,50,F2
A9,05,8D,OO,CC,A9,FF,8D
03,DD,A9,00,8D,01,DD,AD
02,DD,09, 0 4,8D,02,DD,AD
OO,DD, 09,04,8D,OO,DD,A9
10,BD,OD,DD,AD,OD,DD,20
1F,F3,68,AA,A9,04,85,9A
18,60,A2,04,E4,9A,D0,10
A9,00,8D,OD,DD,8D,03,DD
AD,02,DD,29,FB,8D,02,DD
B0,03,20,FE,ED,A2,03,E4
99,B0,03,20,EF,ED,86,9A
A9,00,B5,99,60,48,20,14
F3,30,07,BD,63 1 02,C9,04
~0,04,68,4C,91,F2,20,7A
CD,68,4C,F3,F2,02,B5,CO
87,00,00,00,00,00,00,00

3
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DE IC-KRETSAR SOM ANVÄNTS ÄR 74LS36S.
Vad sägs om att koppla ihop
64:an med en parallellskrivare?
Detta är nämligen en enkel
sak.
Det enda som behövs är en
kortkontakt, en centronicskontakt, en bit kabel och ett
par buffertkretsar.

Programmet är skrivet i BASIC och utnyttjar inte den hastighet som skrivaren
klarar av. Centronics-programmet är
däremot helt skrivet i maskinkod och gör
att den vanliga " OPEN'!satsen styrs till
Parallellporten.
Efter LOAD "CENT ...",8,1 startas
den med SYS52226. En OPEN file.no 4
och PRINT# 4 kommer att styras till
"centronicsporten" i stället för seriepor-

Kortkontakten måste passa till
USER-porten på din dator så att buffertkretsarna kan byggas in i kontakthöljet. Se bilden som visar hur kontakterna, kretsarna och kabel kopplas.
Hela port B används till databitarna
00-07 och från port A används enbart
en anslutning till "STROBE". "BUSY"
tas emot av en bit i datorns "FLAG'!
register. Givetvis behöver du också ett
program som kommunicerar på rätt sätt
genom USER-porten:

10
15
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110

C
E
N
T

R
0
I N
I
C

s

ten , där normalt datorns skrivare ansluts.
Detta innebär att många komersiella
program fungerar. Förutsatt att de inte
använder adresserna mellan $CC00
och $CE00.
Print Shop, Doodle, och NewsRoom
blir användbara redskap. Det senare om
rutinen flyttas till i9EOO-$A000, källkod
till centronics-programmet finns.

POKE56579,255 : POKE56578,PEE K(56578)0R4
POKE56576,PEEK(56576JOR4
AS ="De nn e s tr {ng ko mmer ett skrivas ut.·
FOR I=l TO LEN(AS)
A=ASC(MIDS(AS,I,1))
GOSUB 80
NEXT I
END
POKE56577,A
POKE565 76 ,PEEKl 56576) AND( 255-4)
POKE56576,PEEK(56576)0R4
RETURN

Commodore

Programvara

Commodore 64 ................. 1995:Commodore 1 28 . .. . ......... .. . 2995:Commodore 1 28 D .............. 5395:Commodore Amiga 500 ......... 5995:Bandspelare 1530 ................ 275:Diskettstation 1541 ............. 2195:Diskettstation 1571 ............. 3295:-

V-BOK 64 Bokföring ............. 995:V-FAKT 64 Fakturering .......... 1595:V-ADM 64 (V-bok+ V-takt) ...... 2195:V-BOK 128 Bokföring ..... .... .. 1495:V-FAKT 128 Fakturering ........ 1595:V-ADM 128 (V-bok+ V-takt) ..... 2595:STARTEXTER 64/128 Ordbehandling

Citizen 1 20 D Matrisskrivare

GEOS (Engelsk version) .......... 695:GEOS Font Pack (Sv. tecken) ...... 295:-

................................... 325:-

Ny kvalitetsskrivare till Commodore 64/ 128

* Snabbskrift 120 tkn/s
* N LQ skönskrift 50 tkn/s

MASTERCODE FÖR VIC 64

* Traktor & friktionsmatning

Komplett assembler/disassembler:
Kassett med all programvara, manual med
anvisningar samt bok med kompletta list·
ningar och kommentarer.
Allt på svenska

* 100 % Commodorekompatibel

2795:-

2 års garanti

Vi erbjuder Dig:

Endast 185:-

* Köptrygghet - 8 dagars returrätt
* Kunskap * Snabba leveranser
LCgruppen
~
Box 150 37
018/14 oo 70
750 15 Uppsala
018/14 18 80

Beställ gärna vår katalog med program och
tillbehör för Commodore 84/128 och
Amiga.

ORDERKUPONG

LANDETS LÄGSTA PRISER?!?!
Exempel:

1) AMIGA 500 + RF-modulator + 25 st 3½'!Disketter ....... 5.270:2) AMIGA 500 + 1081 + TECO VP1814 + 25 st 3½'!Disketter 10.485:Hos MARINEX AB köper Ni även andra produkter till oförskämt låga priser!
Moms ingår i alla priser,
endast verklig frC'kt tillk.
Ring eller skriv efter gratis listor
hos

~!!!11:Jlt'_
Box 39 • 280 10 SO~DALA Tel. 0451/607 60

Vara

Antal

Postorderkatalog

"" ""' "
Namn

Frankeras ej.
LC Gruppen
betalar portot

Pris

Gratis

I'--.

""

~

Adress
Postnr_ _ _ _ _ _ _ _ _ 0 ~ - - - - - - - Portofritt
Expeditionsavg.
Telefon _ _ _ _ __
om 18.50 tillk.

Svars post
750205200
750 15 UPPSALA

Kundnummer

14

SA GÖR DU EGNA

Under månaden som gått har det strömmat In brev som aldrig förr till Rekordspalten. Dessvärre har en stor del av dem folk som velat sätta rekord men sett sig slagna av uppenbara
fuskare.
Några få personer har utan att skämmas ett ögonblick skickat In " rekord" som normalt
skulle ta sju dygn att klara. vad som värre är. Fuskarna har lurat kompisar att bevittna ''rekorden''. Att bevittna ett sådant dokument kallas I en domstol för ' 'osant Intygande'' och
kan i värsta f:111 ge långa fängelsestraff.

TECKEN TILL 128:AN
På mångas begäran gör vi en djupdykning i hur man gör egna tecken på
128:an.
När du skapar en egen teckenuppsättning är det tre saker du måste göra:
• Reservera plats åt tecknen i minnet
• Kopiera teckenuppsättningen eller
skapa en egen
• Ställ om pekarna till teckenuppsättningen
Reservering av plats i minnet:
I vårt programexempel tillämpar vi en
mycket enkel metod. Först skapar vi en
högupplösningsskärm så att datorn flyttar BASIC-programmet en bit upp i minnet. (Detta görs i rad 10.)
Sedan återställer vi skinnen till
normalt textläge. Märk att BASIC:en stannar där den tidigare
placerats. Nu har vi ungefär
3kbyte minne åt våra tecken under
BASIC:en mellan adresserna 7168
och 16384.
Förflyttning av teckenuppsättning:
En snurra mellan rad 30 och rad 60
sköter om förflyttningen av den ursprungliga teckenuppsättningen.
På grund av att man bara kan lägga
tecken på vissa ställen i minnet så blir
vi tvungna att lägga våra tecken från adress 8192 och framåt.
Eftersom den ursprungliga teckenuppsättningen ligger i en annan 'del' av
minnet i 128:an måste förflyttningen ske
genom att växla mellan de olika delarna med hjälp av kommandot BANK.
Växlandet mellan de olika delarna tar tid
så bli inte oroliga om det tar lång tid,
dessutom ser ni på skärmen att det händer något och vad som händer . ..
Nu är det bara ett steg kvar omställningen av pekarna.
Genom att ställa om pekaren i adress
217 till 4 får vi datorn att förstå att den
skall hämta teckenuppsättningen från
RAM-minnet istället för ROM-minnet.
Så långt är allt bra. Men en sak fattas.
Datorn vet fortfarande inte ett smack om
varifrån den ska hämta tecknen. Detta
ordnar vi genom att poka adress 2604
med 24, vilket i korta drag betyder att teckenuppsättningen börjar på 8192.
Skapande av eget tecken:
Nu ska vi skapa ett eget tecken! Jag
har tagit den väl genomarbetade och
välanvända 'glada gubben' som exempel. Den glada gubben k0pieras in i teckenuppsättningen och ersätter vänsterpil. Om vi slår upp bildskärmskoderna
för tecknen finner vi att vänsterpil har koden 31. Multiplicerar man 31 med 8 och
lägger till 8192 så får du fram det ställe
i minnet där datan för vänsterpil börjar.
Som ni säkert redan visste består
varje tecken av åtta bytes i minnet,
en byte för varje rad i tecknet.
Nu gäller det att räkna fram de åtta olika siffror vi ska lägga in i datasatsen i

Nåväl. Uridium håller sig kvar på topp, med Paperboy som tvåa.
Redaktionschefen

~ lnternational

~ Uridium

llJl (60 rekord)

'gKarate

967.740; Mlkko Natri, H-backa
853.205; Marcus Wrege, Valbo
802.110; Tomas Bramer, Bromma
798.950; Daniel Pettersson, Ljungby
618.060; Andreas Norman, Borlänge
514.085; Simon Jonsson, Kungsängen
501.960; Johan Petrasek, Huskvarna
451.200; Robert Sundström, Uppsala
385.860; Niclas Bergman, Degerhamn

~Paperboy
~ (56 rekord)
programmet. Hur det görs får du en förklaring till i tig 1. Hur gör vi då för att få
in våra siffror i minnet? Ett litet program
borde lösa problemet.

Som ni ser läser programmet in de olika siffrorna ur data-satsen och stoppar
in dem i minnet på vänsterpils tidigare
plats.

r------------------------,

I

ROM TILL RAM I
10
20
30
40
50
60
70

GRAPHIC 2
GRAPHIC 0
POKE 217,4
POKE 2604,24
FORT= 0 TO 1023
BANK 14
C = PEEK (55296+T>
BANK 15
POKE 8192+T,C
NEXT T

I
I
I

READY.

417.750; Joakim Norman, Lindesberg
321.450; Per Eliasson, Lammhult
278.300; Håkan Hederen, Viskafors
213.150; Magnus Hermansson, Knislinge
180.200; Mauritz Nordlund, Stockholm
179.600; Hans Jörgenssen, Arvika
174.350; Andreas Babsky
165.300; Ken Ekberg, Vällingby
129.750; Anders Persson, Piteå
127.350; Håkan Hedern, Viskafors

~ Commando
~ (55 rekord)
75.123.600; Johan Stjernbecker, Oxie
31.078.700; Andreas Persson, Kalix
28.646.200; Mikael Malmborg, Gislaved
19.870.500; Stefan Hellkvlst, Gagnef
18.983.600; Kalle Krantz, Karlskoga
17.920.300; Martin Westerstrand, Partille
8.770.500; Mauritz Nordlund, Stockholm
8.2n.ooo; Pär-Anders Eriksson, Granbergsdal
7.807.300; Tobias Billström, Oxie
7.395.900; Fredrik Höeg, Lidingö

A l Krackout
~ (53 rekord)

GLADA GUBBEN

I
I 10 FORT= 8440 TO 8447
I 20 READ A POKE T,A
II 30 NEXT T
I 40 DATA 126,129,165 ,129,165,153,129,126
I
I READY.
I

---------------------------Prislista

995:1.595:995:2.1 95:-

Com modore 128
V-BOK 128
V-FAKT 128
V-ADM 128*

~ Delta
~ (50 rekord)

1.495:1.595:2.595:-

~Ghost'n
({/ Goblins
(43 rekord)
2.799.500; Pär Anders Eriksson, Gran·
bergsdal
555.500; Anders Nyberg, Kopparberg
335.500; Simon Ahlberg, Huddinge
293.100; David Nilsson, Grimslöv
253.300; Emil Bendroth, Svalöv
251.300; Peter Karlsson, Eskilstuna
220.700; Mikael Collin, Eskilstuna
144.400; Linus Zackarlasson, Lerum
144.300; Peter Lund, Järfälla
101.600; Changgaiz Rehman, Märsta

~ Fist Il
(37 rekord)

U

9.585.000; Christian Henriksson, Södertälje
.
7.510.300; Anders Westergren, Arvika
2.816.800; Stefan Westman, Umeå
2.365.000; Christian Henriksson, Södertälje
1.276.000; Mauritz Nordlund, Stockholm
1.104.800; Kenneth Nilsson, Älvsbyn
1.080.000; Johnny de Laval, Vårby
668.800; Joacim Ericsson, Dorotea
604.000; Markus Erngrund, Umeå
462.800; Changgalz Rehman, Märsta

tti\Sanxion
(35 rekord)

';:;J/

5.863.740; Niclas Bergman, Degerhamn
4.464.280; Jonas Tillman, Köping
4.162.370; Patrick Winberg, Slite
4.805.880; Robert Sundström, Uppsala
3.003.600; Henrik Frimodig, Lidköping
2.961.530; Stefan Lindbäck, Piteå
2.779.410; Jonas Spets, Örsundsbro
2.663.880; Hugo Heden, Saltsjöbaden

~o

YieAr
Kung-Fu
(28 rekord)

!JJ ~

558.820; Jonas Hulten, Bygdeå
355.050; Mattias Ericsson, Linköping
223.560; Andreas Gotthardis, Tullinge
213.270; Mattias lsebrink, Insjön
150.970; Marcus Hall, Bjärred
144.620; Markus Erngrund, Umeå
139.570; Marcus Hall, Bjärred
134.320; Mats Kinell, Karlskoga
132.180; Tomas Arola, Gävle
131.290; Niklas Forsmarker, Oskarshamn

REGLER

Commodore 64
V-BOK64
V-FAKT64
V-MED64
V-ADM64*

9.176.210; Babar Rehman, Mlnlta
7.420.000; Changgalz Rehman, Märsta
5.638.220; Olof Dahlstedt, Huskvarna
4.800.000; Stefan Noreklev, Asarum
4.696.000; Edwin Prljschek, Söderhamn
4.584.750; Johan Lindav, Alingsås
3.722.140; Jacob Jönsson, Trosa
2.991.870; Magnus Dahlberg, Halmstad
2.876.230; Jonas Alkman, Huskvarna
2.823.270; Johan Petrasek, Huskvarna

(46 rekord)
946.300; Hans Jörgenssen, Arvika
516.000; Mauritz Nordlund, Stockholm
432.100; Ronny Johansson, Södra Sandby
387.500; Johan Stjernbecker, Oxie
252.100; Kalle Klviaho, Haninge
218.000; Jocum, Hansson, Karlshamn
172.100; Kenneth Nilsson, Älvsbyn
143.800; Johan Sundholm, Sköldlnge
143.200; Stefan Petersson, Rönninge
127.200; Stefan Llndbäck, Piteå

· • 1 Alla Inkomna rekord matas In i vårdator. Men endast tio spel tas med I varje
nummer av tidningen. De t io som fått flest
reglstrerade rekord. Vid flera med samma
avgör slumpen.
• 2 Endast de tio bästa rekorden på varje spel redovisas I t idningen.
• 3 De tio personer som ligger längst
upp på listorna I det sista numret för året,
vinner varsitt valfritt spel.
• 4 Inskickade rekord skall Innehålla
namn, fullständig adress, ålder och underskrift av t vå vittnen.

79.924.200; Christian Hansson, Skara
37.106.200; Babar Rehman, iVlärsta
25.766.600; Christian Hansson, Skara
23.200.000; Changgaiz Rehman, Märsta
22.567.500; Stig-Ove Nilsson, Töre
22.096.400; Roger Engstrand, Skärblacka
20.628.500; Jonas Wikström, Sävsjö
17.507.600; Claes Mikael Johnson, Kumla
14.231.300; Magnus Lindblom, Malå
5 Det är självklart tillåtet att skicka In _
nya rekord om man förbättrat sina resultat.
Observera att man endast kan ha med ett
rekord I varje spel.
• 6 Rekorden skall vara oss tillhanda senast två veckor före utglvnlngsdatum. Observera att detta inte är någon garanti att
de kommer med I det numret.
• 7 VI har fått In flera rapporter om falska
rekord. Rekordspalten blir helt meningslös
om ni fuskar på det viset. Och vi får reda på
det, var så säkra. Arga kompisar till er, som
inte gillar fusk, ringer och avslöjar er.
• Fusk straffas med evig uteslutning ur Rekordspaltenl Och vår dator håller rätt på
fuskare i all evighet!

- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - 1
MITT REKORD:
I
SPEL ............................. .... ..... ...................... .............

ALDER................

II
II

VITTNE 2 ...... ............. ... ....... .... ........... ......................

I
I
I
I
I
II

RESULTAT ... .... ... ......... .. ...... ......... .......................... ...
Alla priser inkl. moms.

NAMN .... ..... ..... .... ........ .. ....

.

OM .

..... .

...

* Detta
Box 912, 461 29 Trollhättan

är ett program-paket, i vilket
V-FAKT och V-BOK ingår.

II

VITT

Datormagazin Nr 8/lfT

I

Skickas t'..~l: Datormagazin, Rekordspalten.
Karlberg~~agen 77-81, 113 35 STOCKHOLM. I

-------------r-----------

15

GAME

iW

IR171: /1: /1] 1/11:1i(f/.P'~

LONDON~EXTRA
LONDON (Datormagazin)
VEM ska hinna först?
Den frågan ställde sig
många spelhus på mässan i
London nyligen. De båda
svenska spelimportörerna HK
Electronics och Pylator AB
fanns nämligen på plats. Och
idkade kapplöpning om att
hinna boka tid först hos de olika speJhusen .
ANNARS var nog mässans mest uppskattade inslag Sir Clive Sinclair diskodans på en av mässans många cocktailpartys. Något måste han ju pigga upp
sig med när försäljningssiffrorna rasar.
MEST avvikande på PCW var annars
tveklöstJeff Minterfrån LLamasoft. Hippieaktig och långhårig demonstrerade
han Colorspace Il.

AmigaS00 till årsskiftet. C128 är det däremot sämre ställt med." lngen pratar om
den längre'' berättade en Commodorerepresentant för oss.
ROB HUBBARD, killen bakom alla
häftiga låtar på C64, fick vi inte träffa.
Han stack nämligen till USA för att hjälpa Electronic Art med musiken i deras
nya program.
SVERIGE är populärt bland de engelska programhusen numera. Vi
ligger nämligen på 4:e plats i
Europa-ligan vad gäller försäljningen av spel. Money, money,
makesthe ...
RAINBIRDS " Guild of Thieves" utsågs av PCW till Årets Spel. Motivering:
variationsrikedom och grafik.
JOYSTICKEN Terminator är numera
förbjuden i Västtyskland och Holland,
stämplad som krigsleksak. Något som
vållade många syrliga kommentarer
bland utställarna på PCW.

Gillade du SDI och Defender of the Crown på Amigan?
Då kommer du att älska Cinemawares nya spel ' 'The Three
Stooges" och " Rocket Ranger''.
Datormagazin fick en exklusiv
förhandstitt under PCW-mässan i London nyligen.

Det var Bob Jacobs själv, grundare av
amerikanska Cinemaware, som demonstrerade sina nya spel. Allt i smyg
och utan kameror. Endast Datormagazin och en engelsk speltidning fick vara.
med .
De flesta vet ju att Defender of the
Crown och SOi blev mest berömda för
si n fina grafi k. Vi kan lova att Cinemawares nya titlar " Racket Ranger", "Bush ido" och "The Three Stooges" är
många strån vassare.
Hitler talar
Racket Ranger inleds med att man får
se Adolf Hitler tala samtidigt som tyska
trupper marscherar på skärmens under-

del.

- Vi har digitaliserat gamla dokumentärfilmer, berättade Bob Jacobs. Detta är nog det mest avancerade som gjorts på Amigan än
så länge. Spelet innehåller totalt
2 Mb med grafik!
Handlingen i Racket Ranger är i korthet följande: du är en amerikansk forskare under andra världskriget. Ditt uppdrag är att stoppa diktatorn och rädda
Europa.
Komikertrion
"The Three Stooges" påminner om
tecknade slapstick-filmer och innehåller bl a tårtkastn ing och rullstols-jakt på
ett sjukhus. Allt med en otrolig grafik.
Three Stoges är långt efter de slutat spela in film otroligt populära i USA. Deras
film komedier visas om och om igen i TV
och de jämförs allmänt med Bröderna
Marx.
"Bush ido" utspelar sig i Japan under
1300-talet och påminner om Defender
of the Crown .
- Amigan är tveklöst en bättre
dator än Atari ST, anser Bob Jacobs. Numera gör vi spelen först

En fryndig Bob Jacobs omgiven av
(t.v.) Christer Rindeblad, Datormagazin och Kim Jensen, World Wide software.

på Amigan , strippar ner dem för
att passa Atari ST och slutligen ytterligare nedstripJ>ning för en
C64-version samt MS-Dos.
Cinemaware har enligt Bob Jacobs
lyckats fantastiskt bra sedan starten .
Man har nu totalt sju anställda och planerar att släppa 4-6 titlar varje år.
- Vi satsar på kvalite inte på många
titlar, förklarade han för Datormagazin .

Christer Rindeblad

Massor av nya spel • • •
S

Massor med beundrare samlades
kring Jeff Minter på PCW och bad om
en autograf. Och Jeff skrev, skrev och
skrev ...
SURAST var Andrew Spencer från
Metacomco, det engelska bolag som
skrivit AmigaDOS. Han berättade för
Datormagazin att Metacomco nu skrivit
om AmigaDOS helt i C. ''Gamla versionen hade en massa brister. Vi har snabbat upp den rejält och lagt in en massa
förbättringar. Men Cominodore kan inte
bestämma sig för om de ska släppa den
nya versionen ."
Surt sa räven . ..
Rekordorder
GLADAST var engelska Commodores VD Steve Franklin , som ligger inne
med
förhandsorder
på
50.000

pelföretagen håller just nu på att
ladda inför den hårdaste julen någonsin.
I toppen ligger 64:an. Men Amigan ligger inte så värst lågt den heller. Främst
är det de amerikanska företagen som
satsar hårt på Amigan med ljud och grafik som man sällan skådat förr. Ledande borde vara Cinemaware, Micro Partner och Psyg nosis.
Anmärkningsvärt är att inget spelområde kommer att lämnas utan nya titlar
till någon av Commodores datorer.

ÄVENTYR
lnfocom meddelar att de kommer att
bygga på sin Zork serie med ännu ett
spel som dyker upp i mitten av oktober.
Spelet kallas Beyond Zork och ska inte
vara en dirket fortsättning utav de föregående spelen.
Beyond Zork rör sig runt i den Zorkianska världen och kommer att vara ett
slags rollspel men fortfarande ett äventyrsspel. Spelet kommer inte ut till 64:an
men till 128:an och Amigan .
lnfocom slår också ett slag i jämställdhetsfrågan . I Plundered Hearts är huvudpersonen en kvinna.
Handlingen är en kompott av romans
och action . Plundered Hearts utspelas
under den tid då sjörövare och hjältar
seglade över de stora haven med sina
stora fartyg. Detta spel kommer ut till alla
Commodores hemdatorer.

Wester Games
till Amigan kan
bli en av höstens
succeer.

Torkel

• Till jul kommer det nya svenska spelet " Torkel' ' till Amigan .
Spelet tillverkas av New Line Software
i Göteborg som är ytterst hemlighetsfulla
om spelet. .
- Det är ett actionspel , säger Fredrik Olsson . Det heterTorkel eftersom det
var dettöntigaste namnet vi kunde komma på.
"Can you become a Torkel ", är frasen
som ska ljuda från allas läppar till jul. Åtminstone om Göteborgsföretaget får
som det vill.

I Alternative World Games finns det mängder med udda sporter att utkämpa.
grund av någon/några elakingar och du
måste återställa allt till sitt ursprung.
Råkar ni vara frälsta i Sierra on Lines
äventyrsspel med grafisk animation så
blir ni nog glada när ni får höra att de
inom kort tid kommer att släppa ett till.
Ultimaälskare ska hålla ögonen öppna efter det femte spelet i serien - Ultima 5, Warriors of Destiny. Det har
fem års arbete bakom sig. Man kan föra
en konversation med över 200 olika personer och det finns över 30 städer att undersöka.

STRATEGI

Domark har inte legat på latsidan heller, nu kommer de ut med ett flertal nya
äventyrstitlar till 64:an . Not a Penny
More, Not a Penny Less är ett äventyr
baserat på en bok. Domark hävdar att
spelet är mer baserat på boken och att
man nästan guidas fram till slutet, man
har inte lika stor valfrihet som i andra
äventyrsspel som bygger på böcker och
filmer.
Ni som blivit frälsta av Magnetic
Scrolls äventyr (The Guild of Thieves
och The Pawn) kan glädja er med att de
kommer ut med ett nytt spel i samma stil
vid namn Jinxter. Spelet bygger på ett
mycket välkänt tema - världen har varit lycklig, nu har den blivit olycklig på

Företgatet PSS släpper under hösten
ett flertal nya titlar till Commodores datorer. Följande är de intressantaste av
dessa
Spycatcher, det gäller för dig att hitta en spion före världens största underrättelsetJänster med CIA och KGB i spetsen.
Tycker du om det andra världskriget
kan Okinawa och Leather Necks vara
något för dig , båda utspelar sig i Stilla
havet och i Okinawa ska du kontrollera
de Amerikanska trupperna medan datorn kontrollerar de Japanska. Oki nawa
är också det ända av PSS:s spel som
inte kommer att fi nnas till Amigan .
Många blev smått fast i Balance of
Power, PSS kommer med två liknande
titlar. Fortress America där du ska ta på
dig ansvaret som åligger den amerikanska presidenten och Power Struggle där man kan spela en eller två spelare mot varandra.
Har man tankarna myckte längre in i
framtiden borde man ta en titt på Final
Frontier som utspelar sig långt efter
människosläktets död . Det är ett
stridsstrategispel, utan att man behöver
känna sig skyldig till att ödsla några
människoliv.

ACTION
Det verkar som om olika sorters sportspel har blivit populära igen. Det senaste tillskottet var California Games. Nu
kommer Micro Partner med Western
Games till Amigan som går ut på att innevånarna i en liten by ska testa en nykomling genom olika tävlingar, armbrytning, tuggtobaksspottning, kuddslagsmål osv.
Activision kommer också att släppa
ett Galactic Games, grenarna är lika
knäppa som man kan tänka sig att de
ska vara. Man kan ju inte förvänta sig att
en mycket lång varelse ska tävla mqt en
mycket kort i höjdhopp? En av grenarna är Psykisk Judo. Galactic Games
kommer bara till 64:an .
Gremlin dyker också upp med ett humorbetonad sportspel - Alternative
World Games. I det har de samlat alla
'knäppisgrenar' man kunnat hitta. Stövelkastning, säcklöpning och stolpklättring är några exempel.
Ocean borde nog ta årets pris vad det
gäller originella spelideer, i deras första
Amigaspel ECO gäller det för spelaren
att få en varelse att överleva i ett ekologiskt system? Låter det klurigt? Det blir
det nog inte med tanke på vad Ocean på
sista tiden lovat och vad de sedan kommit ut med .
Någon måste säkert ha frågat sig var
den gamle kände legenden Jeff Minter
har för sig. Nu kommer han med Revenge 2, det är de muterade kamelerna ifrån Attack of the mutant camels och
Revenge of the mutant camels som
har återvänt ännu en gång. Frågan är väl
om Jeff fortfarande kan konsten att hantera en 64:a . ..
Tau Cetl kanske inte var så lyckat på
64:an men CRL hoppas väldigt mycket
på Amigaversionen. CRL släpper också det första tredimensionella breakout-

spelet till 64:an kallat Ball Breaker, detta
dyker dock inte upp på Am igan .
Electronic Arts som hitintills bara försett Amigan med ett par gamla spel och
användarprogrammen i Delux serien
kommer nu med två helt nya spel. Formula 1 Racing som kommer enbart till
Amigan och Test Drive som kommer till
både Amigan och 64:an .
System 3 som gjorde The Last Ni nja
kommer med ännu ett orientalisk kampsportsspel - Bangkok Knights. Kampsporten som spelet baseras på är Thai
Boxning och System 3 hävdar att 64:an
har blivit pressad till dess yttersta gränser när det gäller grafik och animation .
Nåja, vi får väl se hur det blir med den
saken . ..
U.S. Gold kommer snart ut med andra
delen av Gauntlet, med bättre grafik och
fler nivåer. U.S. Gold är också företaget
som håller på med 64:a versionen av arkadspelet OutRun. Det välkända bilspelet som inte många kan ha undgått i landets många spel hallar. Det är bara synd
att spelet hunnit bli lite gammalt.
Det är inte fallet med Super Sprint
som just släppts av Activision. När du köper spelet får du med en lottsedel. På
den kan du vinna en sak. Ett annat spel
med en likadan utlottning är Mask 2 från
Gremlin, att 64:an inte har någon förstadel av Mask spelar mindre roll. Sakerna som lottas ut till Mask är bland annat
tio radiostyrda bilar.
Gremlin har för övrigt mycket på lager.
Bland annat har de Jack the Nipper 2,
Basil the Great Mouse Detective och
Deflektor som är ett mycket originellt
spel som går ut på att guida en ljusstråle med hjälp av speglar och prisman från
ena anden av skärmen till den andra.
Alla Amigaägare borde ta sig en titt på
de två Amigaspel Melbourne House ska
släppa genom Mastertronic. De två spelen är RoadWars och Rockford . Rockford är som ni säkert vet hjälten ur Boulder Dash som nu har begett sig ut på
nya äventyr efter någon faraos guld .
' Båda spelen innehåller fasci nerande
grafik. Fascinerande grafik kan man finna i Micro Parners nya Am igatitel Clever & Smart.
Vad kan MicroProse ha att ge då? Jo två
nya titlar, Stealth Fighter och Airborne
Ranger. Stealth Fighter är en flygsimulator i framtiden och Airborne Ranger är
ett slags actionstrategispel , Airborne
Ranger betyder Fallskärmsjägare på
svenska.
Sist men inte minst kommer Ocean
som har planerat in 19 nya titlar under
hösten . Det mest intressanta bland
dessa är Amigaversionen av Wizball
och Navy Moves som är en slags fortsättning på Army Moves.
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• Jaha, nu sitter vi här igen med ett spel
med ett namn som anspelar på någon
filmtitel som ingen har hört talas om i
detta land.(Jag har. Red anm)
Företagen hoppas ofta på att spelet
ska sälja på bara namnet.
I detta fall behövs det nog mer, vi får
väl se vad Death Wish 3 från Gremlin
Graphics har att bjuda på.
New York är en grym stad, mycket
grym. På gatorna springer det omkring
många gäng och terroriserar folk utan
egentlig orsak.
När inte polisen lyckas ta hand om
problemen börjar ibland en del medborgare att skriva sin egen lag.
Paul Kersey är en medborgare av den
ullen. Med livsfarliga vapen ska du rensa upp bland slöddret på gatorna.
Helst ska du lyckas ta kål på de stora
bossarna, de bakom skrivborden ... Du
skjuter för att döda. Se upp så att du inte
skjuter någon oskyldig, fast du får ju inte
mer än minuspoäng för det . ..
Får någon ligist fast dig så åker du på
stryk och då är det bäst att du smiter.
Ser du en dörr så är det helt ok~y
att springa rätt in Igenom den. Ar
du inne i ett hus kan du titta ut genom fönster och du kant om skjuta därigenom.
För att hitta bossarna har du en karta
till ditt förfogande, denna karta kan du
få att visa var de befinner sig någonstans. Behöver du ett nytt vapen så går
det bra att få kartan att visa det också.
Du springer omkring i staden och du ser
allting inklusive din gubbe från sidan. I
gathörn kan man sedan ändra riktning,

men det enda som visar detta är en liten bokstav som talar om väderstrecket
en bit ner på skärmen samt kartan som
"flippar" runt. Detta gör att det i början
är väldigt svårt att navigera runt i spelet.
Efter ett tag får man kläm på det hela
men jag tyckte ändå att det kändes svårt.
På skärmen ser du också en skottsäker
väst, för många hål i den och du är dödens ... Du får ibland meddelanden från
polishögkvarteret som talar om var det
är upplopp någonstans så du snabbt
kan ta kål på det.
Det är ganska kul att springa omkring
i stan och peppra folk. Som ljud kan man
välja mellan musik eller ljudeffekter, ingen kombination. Musiken är okey, ljudeffektera är löjliga .. . Grafiken är ganska
kul, ligisterna kan se klart roliga ut.

Johan Pettersson

Företag: Gremlin Graphics
PRIS: 149 Kr (K) 199 Kr (D)
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• Du har blivit ivägkörd från din hemplanet och det enda sätt du kan få komma tillbaka igenom är att göra något hjältemodigt.
Hjältemodiga personer blir ofta hjälteförklarade, jag skulle själv betrakta
mig som absolut hjärndöd om jag accepterade ett uppdrag som detta under
rådande förhållanden. (Så du accepterade? Red anm)

I spelet skall man flyga över olika landskap där det kryllar av fientliga farkoster och stationära kanoner. Man ser på
en liten karta var man befinner sig och
hur många kanoner det finns kvar i de
olika sektionerna på kartan.
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Tomas Hybner

De fientliga farkosterna är många och
de liknar mest valda delar ur sveriges
ri_ksdag, de har nämligen inte en aning
om vad de egentligen håller på med eller ens varför. Det förklarar kanske varför de är så förbaskat svåra att tampas
med .
Hade det inte varit för spelets otroligt
briljanta styrning och växlande hastighet så hade det nog varit riktigt roligt att
spela det. Man styr nämligen genom att
dra spaken åt det håll man vill åka så
svänger skeppet själv dit, istället för det
mest använda höger-vänster styrning.
Kör man i diagonal riktning så dubblas
farten, klart överraskande effekt!
Det verkar som om programmeraren
inte tänkt så mycket på spelaren. Styrningen är det som mest irriterar, det näst
mest irriterande är att man får sitta och
vänta så länge på att datorn skall skriva
ut meddelanden på skÄrmen innan
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K 95:D 135:-

280:305:145:90:180:270:270:345:240:-

D 145:Frakt tillkommer,
katalog gratis.

C 64 Paket
I
I

Antal

Bolag: Starlight Software
Pris: 129 Kr (K) 179 Kr (D)
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MEDELVÄRDE: 2
man skall spela och när man ett kort tag
senare har dött för gott.
Det var länge sedan jag blev så förbannad på ett spel samtidigt som jag var
fast besluten på att lyckas någon gång.
Får man väl tag på en sköld så är det
bara att skynda sig på och undanröja allt
man kan hitta, utan sköld är det näst intill omöjligt.

Tomas Hybner
Bolag: U.S. Gold
Pris: 149 Kr (K) 199 Kr (D)
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exemplar av fenomenet skräp.
Det gäller alltså för dig att styra de tre
robotarna (en Åt gången) fram till rummet där de skall sammanfogas. Tro mig,
det är inte det lättaste eller det roligaste
jag varit med om.
Spelet blir tråkigt genom att det
bara går att styra robotarna åt fyra
håll och att det är lite fel här och
var i spelet. Bland annat så måste man skjuta kanonerna på ett
exakt ställe på ena sidan om kanonröret ...
Grafik och ljud i Hybrid är smått pinsamt dåligt. Grafiken är grötig och den
innehåller många fel. Ljudet är torrt och
tråkigt, man skulle lika gärna kunna vara
utan.
Att spelet innehåller många fel förvärrar bara saken ...

Arcade turbo
Prof c 9000dl
Speed king
Slik stik
WICOboss
Bat handle
Red ball
Three way
Terminator
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ROADRUNNER

K 85:-

.. ,

The las't Mission

Nåja, din hemplanet har länge blivit
terroriserad av rymdnissar. Att besegra
dessa plågoandar borde väl räcka till
och bli över för att du skall få återvända
till din älskade hemplanet?

VARDE VARDE 5
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• Otroligt farliga utomjordiska varelser
har suttit inlåsta i ett stort komplex som
hindrade dem från att komma ut och
andra från att komma in.
Varifrån utomjortlingarna kom från
första början är det ingen som vet. De
bara var där en dag och ödelade det
mesta som kom i deras väg (Låter som
Game Squad chefen. Red anm).
Genom att använda forna dagars vetenskap lyckades jordingarna dock tygla
dem nog för att kunna förpassa dem till
ett det specialbyggda fängelset.
Frid och fröjd rådde tills en Venusian
(ursprungligen människa) talade om att
han kände ett otroligt mentalt hot. Utomjordlingarna höll på att med sina briljanta
hjärnor att skapa aggresivitet hos människorna.
Under tiden utomjordlingarna suttit inspärrade har de påverkat
människan och fått dem att börja
forska i vapen istället för i fredligare banor som de gjorde innan
rymdnissarnas ankomst.
Med dagens teknik skulle det vara
mycket möjligt att terminera de fyra utomjordlingarna.
Mänskligheten hade ett trumfkort, tre
humanoider, hälften metaller och hälften organiska ämnen. De tre robotarna
tillsammans blir till en oslagbar robot,
kapabel att förstöra allt som kommer i
dess väg. Det är bara ett problem de tre
robotarna måste ta sig var och en till ett
rum i byggnaden där de sammanfogas
till en och teleporteras till en av de fyra
utomjordlingarnas cell . ..
Det här låter ju kul men spelet visar sig vara ett utomordentligt

Kas Disk

Last ninja
105
Roadrunner
95
105
Tai pan
Renegade
105
4 Action his
85
Star paws
69
109
Ace Il
living daylights
109
Pirates
165
Epyx epics
105
Death wish 111
115
115
X-15
Mean city
115
Tank
115
115
Track & Field
Bismark
115
Doctor Livingstone115
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145
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155
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• Mastertronic har släppt ännu ett spel
till sin "billighetsserie". Vissa av deras
spel är bra. Detta är det inte.
På omslaget till Rapid Fire finns en
snubbe som ser ut som Sylvester Stallone med en k-pist i handen. Det är bra
niycket tuffare ut än vaci speiet är.
Storyn bakom är att ett gammalt lager
i ett industriområde har blivit övertaget
av ett gänq krimin~lla typer.
De har fatt tag pa en massa datorutrustning och en hyfsad före detta spel,Q_rogrammerare. Utrsutningen ska de
använda till att stänga av larmsystemen
på vissa större banker i staden. När larmen är satta ur funktion. ja då kan ni väl
gissa vad som händer ...?
Din uppgift är nu att i bästa Stallonestil springa in i kåken och peppra ner allt
och alla som rör sig. Kan man inte skjuta det så ska man ducka eller hoppa över
det. Om man blir skadad så finns det en
blod mätare som visar hur mycket energi
man har kvar.
När den når noll dör din gubbe och du
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39
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269
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får ta en ny av de fyra återstående. Fem
våningar finns det och det är lite olika
prylar att skjuta på också.
I slutet på varje våning finns det något som kallas för en plasmadator. Den
ska man skjuta genom en liten glugg,
gör man inte det i tid så blir man själv
skjuten och det är ju inte så kul .
När man kommer till sista våningen så
når man fram till något som i manualen
kallas för strömelektrod. Enbart genom
din blotta närvaro så får du denna att
starta en kedjereaktion som kommer att
förstöra hela huset. Slut!
Rapid Fire är inte kul på något sätt
i mitt tycke. Spelet är enformigt,
det enda du gör är att springa
framåt och stanna ibland för att
skjuta. (Man kan inte springa samtidigt som man skjuter ... )
Grafiken får betyg två för att det rör på
sig och för att det finns färger. Ljudet får
också en tvåa för att det är en halvkass
melodi i bakgrunden. Utan denna melodi hade det blivit en etta. Man skulle

SPELPROGRAM TILL
COMMODORE 64/128
ACCOLADE COMICS
ACE II
ACEOF ACES
AIRBORNE RANGER
ALIENS
AMERICAS CUP
ALTERNATE REALITY I
ALTERNATE REALITY 11
ANARCHY
ATHENA
AUTO DUEL
BACK TO THE FUTURE
BARBARIAN
BATTLE CRUISER (SSI)
BATTLE SHIPS
BISMARC
BMX SIMULATOR
BOMB JACK Il
BUBBLE BOBBLE
CALIFORNIA GAMES
CENTURIONS
CHAMPIONSHIP WRESTLING
COLOSSUS BRIDGE 4.0
COLOSSUS CHESS 4.0
CONFLICT IN VIETNAM
GRUSADE IN EUROPE
DEATHWISHIII
DECATHLON
DECISION IN THE DESSERT
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DEFENDER OF THE CROWN
DELTA
DRAGONS LAIR I
DRAGONS LAIR 11
DRUID II
ELITE
FIST 11
FLIGHT SIMULATOR Il
FOOTBALL MANAGER
GAMEOVER
GAUNTLET
GEMSTONE HEALER (SSI)
GETTYSBURG (SSI)
GHOSTS'N GOBLINS
GUILD OF THIEVES
GUNSHIP
HACKER Il
HEADCOACH
HEART OF AFRICA
HIGH FRONTIER
HOLLYWOOD POKER
HYBRID
IMPLOSION
ll!OIANAJONES
JACK THE NIPPER 11
KAOS
KIK START Il
KILLED UNTIL DEAD
LAST MISSION
LASTNINJA
MARIOBROS
MASKI
MEANCITY
MEGA APOCALYPSE
MOEBIUS
MOVIE MONSTER GAME
MUTANTS
MYSTERY OF THE NILE
NEMESIS
NEXUS
NICK FALDO (Golf)
OGRE
PAPERBOY
PHANTASIE 111 (SSI)
PILE UP
PIRATES

--

300 BAUDS MODEM SOM PASSAR TILL
COMMODORE 64 OCH 128.

#

kunna tro att detta spel är gjort på ett par
dagar. det är väl därför de har råd att sälja det så billigt också .. .

Johan Pettersson
Företag: Mastertronic
Pris: Runt 50:-
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179
129
59
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49
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129
119
119
129
139
119
129
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119
59
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119
129
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PRISER
FRISTÅENDE MODEM 3995 (INKL MOMS OCH FRAKT)
INSTICKSMODEM
3620 (INKL MOMS OCH FRAKT)
Ej godkända av televerket .
För ytterligare info ring el skriv till

LICOM
KONSULTBYRA
Mossbanken 4. 4i7 28 Göteborg. Tel 031-23 91 96

PRESIDENT
PROJECT STEAL TH FIGHTER
OUE-DEX
REBEL CHARGE (SSI)
RED ARROWS (flyg)
RENEGADE
REVENGE Il
REVS +
RIVER RAID
ROADRUNNER
ROCKY HORROR SHOW 128
RUN FORGOLD
SHAO-LIN'S ROAD
SILENT SERVICE
SLAPFIGHT
SOLOMONS KEY
SPACE HARRIER
SPYVSSPY 111
STARFOX
STARPAWS
SUMMER GAMES Il
SUPER HUEY Il
SUPERSTAR PING PONG
TAi PAN,
TANK
TASS TIMES IN TONETOWN
TOPGUN
TRANTOR
TUBE
TUNNEL VISION
TWIN TORNADO
WAR SOUTH PACIFIC
WARGAME CONSTRUCTION SET
WATERPOLO
WINTER GAMES
WIZ
WONDERBOY
WORLD GLASS LEADERBOARD
WORlnGAMES
ZVNAPS

179
179
179
179
179
239
179
599
179
179
269

369
179
269
249
179
129
199
179
179
179
169
179
159
179
179
179
179
179
199

119
209
179
179
179
269
179
269
1, 9
2 49

1200/2400 BPS FULLDUPLEX V22 - V22 BIS.
FRISTÅENDE MODEM EL INSTICKSKORT
FÖR IBM PC.
AUTOMATISK UPPRINGNING/AUTOMATISKT SVAR
SAMT AUT HASTIGHETSANPASSNING.
UPPRINGNING MED HJÄLP AV HAYESPROTOKOLL
KOMMUNIKATIONSPROGRAM MEDFÖLJER.

3
2

129
129
129
119
179
119
499
59
11 9
129

MODEMET HAR AUTODIAL OCH AUTOANSWERFUNKTIONER TILLSAMMANS MED PROGRAMVARAN VIPT~RMINAL (SVENSK VERSION) SAfv!_T EN MANUAL.
SALJES ENDAST TILL SLUTKUND FOR 840 KR (INKL
MOMS OCH FRAKT).

II

59
179
129
49
119
59
129
39
129
49
99
129
119
129
119
129
129
89
129
129
129
119
119
119
129
139
59
129
129
129
129
129
129
129
119
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179
179
179
179
149
179
179
179
179
179
179
149
179
179
179
179
179
179
179
159
199
179
349
269
179
179
179
179
179
179
179

SPELPAKET TILL
COMMODORE 64/128
KÖP FLERA SPEL TILL
PRISET AV ETI
ACCOLADE TRIPLE PACK PSl-5 Trading Co, Hardball och
Law of the West. Pris kassett 129

~ - - - . Computer Boss lnternational
Il

129
249
179
349

ACTION HITS Sold1er One, Captured, 43 One
Year Alter och Blood'n Guts Pns kassett 129 diskett 179
BIG 4 VOL 2 Deep Stnke, Thanatos, Sabotuer Il och S1gma
7 Pris kassett 129 diskett 149
CONFLICTS I Battle of Bnta,n, Falk lands 82 och Theatre Europa Pns kasse! 159 diskett 229
CONFLICTS Il Battle for Midway, lwoJ1ma :,ch Uiunawa. Pns
kassett 129 diskett 179
EPYX EPICS lmposs1ble Mission, Break Dance, Summor
Games I och Pilstop Il. Pns kassett 129 diskett 179
FIVE COMPUTER HITS Wizards Lair, Skooldaze, Kettle, Popeye och Trap. Pris kassett 11 9 diskett 159
FIVE STAR GAMES I Spind121y, Baialyx, Zoids, Scarabaeus och Equinox. Pris kasoott 129 diskett 179
FIVE STAR GAMES II Paradroid, Cauldron Il, Dandy, Who
Dares Wins Il och Strike Force Cobra. Pris kassett 129 diskett 179
GAME SET AND MATCH Championship Basketball, Hypersports, Snooker, Ping Pong, SulJOr Soccer, Barry McGuigan
World Championship Boxing, Match Point, World Series Baseball, Squash och DaleyThompsons Super-Test. Pris kassett 159 diskett 199
SIX PAX 11 lnto the Eagles Next, Batty, Ace, Shockway Rider, Lightforce och lnternational Karate. Pris kassett 129 diskett 179
STAR GAMES Il Highway Encounter, Avenger, Ball Blazer,
Eidolon, Trailblazeroch Knight Games. Pris kassett 129 diskett 179
SUMMER GOLD 10th Frame, lmpossible Mission, Rebel
Planet, Dambusters, Bruce Lee och Beach-Head Il. Pris kassett 129

--------------------OADERTELEFON
016-1310 20

Exp.avg tillkommer vid beställning.
Ange dator coh om du vill ha programmet på diskett eller ka, ~ett när du beställer.
Ytter1i~-.,e spel och nyttoprogram finns på kassett och
diskett. Ring för information.
Minsta beställning = 100 kronor.

RIKTIGT på det (Är inte musik ljud??? Red
anm). Samplat tal (dvs. " inspelat" från
verkligheten) och ljudeffekter som pasMega-Apocalypse har det som alla sar perfekt in i spelet.
andra spel saknar - snabbheten komSpelar man det ett längre tag blir man
binerat med am:1ressiviteten!
nästan anfådd.
• Wow,
äntligen
shoot'em' up spel!

ett

Ditt enda mal-är att skjuta sönder en
massa planeter som dyker upp.
Det finns en massa nivåer och i början av varje nivå dyker det upp en massa flygande saker som man kan köra
över.

I det här spelet är det tempo som gäller. Ett exempel är när man kraschar
med ett skepp. Inga töntiga meddelanden om att att man dog osv. I stället får
man direkt fram ett nytt skepp och kan
fortsätta skjuta!

Förutom allt detta så finns det även
Tar man dessa prylar får man anting- möjlighet att spela två spelare. Då får
en extrapoäng, snabbare kanon , snab- man välja att antingen vara fiender eller
bare skepp, extraliv eller extra motorer medspelare.
som ger möjligheten att snurra på skeppet!
Jag vet inte varför men jag kan inte
sluta älska detta spel.
Förutom att det är kul att ta prylarna
så kan de vara användbara också, åtminstone snurrmotorerna. När man har
Gillar du aggressiva skjulspel, då är
dem så kan man snurra sitt skepp åt vil- det här något för dig! BLAST THE LIket håll som helst och du behöver inte VING DAYLIGHTS OUT OF THEM!!!!!
bry dig om att skjuta, det sköter datorn (står det på ett ställe i manualen . . .)
om åt dig. (Snacka om autofire!)
Johan Pettersson
Manualen till det här spelet är ett
skämt där det står en massa töntiga saker och inget väsentligt. Hur man bär sig
åt för att snurra skeppet får man själv lista ut.

Företag: Martech
PRIS: 139 Kr (K) 199 Kr (D)
~

Grafiken är inte direktotrolig men den
är ganska bra gjord .
Skeppen, planeterna och prylarna rör
sig mycket snyggt ...och mycket snabbt
ibland.
Ljudet är en story för sig . Musikguru;,
Rob Hubbard står bakom musiken ti ll
spelet och som vanligt så är resultatet
förbluffande. Förutom musiken som är
ett mästerverk så kommer ljudet ovan-
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• Äntligen har det mycket efter~ngtade spelet Tai Pan dykt upp.
l
Spelets kvalite håller doc~re alls för
att tillfredsställa ~on g,%1ina förvänt~ ~ffankan beskrivas som något
som skulle bli något stort men inte ens
blev hälften så bra som alla trodde att det
skulle bli.
Spelet går ut på att du genom att göra
diverse saker ska bli Tai Pan, som på
svenska betyder ungefär störst, bäst och
vackrast. (Du kan ju alltid drömma.
Red anm)Du ska åka omkring i en båt
i de kinesiska farvattnen och handla
med varor eller leka pirat.
Spelet börjar i en kinesisk stad där du
ska leta reda på någon som är villig att
låna dig pengar.
Mannen som är villig att låna ut pengar konfronteras man med i en restauran!
om man bestämmer sig för att inte äta.
Låter det konstigt, eller?
Att man inte finner någon som är
villig att låna ut pengar på banken
kanske inte är så konstigt men att
de säljer fartyg i banken??
Nåväl, i staden får du traska omkring
och leta reda på alla affärer själv, inga
kartor, skyltar eller något som helst tips
till var du kan finna de olika sakerna finns
inte någonstans, varesig i spelet eller i
manualen .
När man går in i ett hus kommer det
upp en text och man får välja mellan att
acceptera eller neka. I affärerna får man
också välja hur många saker man vill
köpa.
Grafiken i städerna är nästan be-

klämmande, för att inte tala om
grafiken när man är ute till sjöss!
Det övergår mitt förstånd hur man
kan misslyckas så med ett så relativt enkelt spel, programmeringsmässigt.
När man anser att man handlat färdigt
och vill ge sig av så är det bara att traska när till hamnen, sedan bär det av i snigelfart, men först ska en ny del av spelet laddas in, trots att vårtestversion var
på disk tog det närapå en minut! Hur går
det då för de stackare s;oi:il-Oai:i~ai:.....--1..---------------l
bandspelare?
Ute på havet kan du inte göra speciellt mycket, segla runt, åka in i olika hamnar (ny in laddning) och om du har kanoner kan du kriga med andra skepp. Striden är så otroligt värde- och actionlös att
jag inte tänker skriva mer om den .(Tack.
Företag: Ocean
Red anm)

Pris: 139 Kr (K) 179 (D)

Under spelets gång spelas en melodi som är kapabel att driva vem som
helst till vansinne efter en halvtimme,
som tur är finns det 1?,n volymknapp på
de flesta monitorer. Ovriga ljudeffekter
är så få att de inte är värda att nämna.
Jag kan garantera att det är många i
detta avlånga land som kommer att bli
mäkta besvikna, spelet Tai Pan var bäst
när det inte fanns! Om man lägger pengarna på Pirates eller Pirates of the Barbary Coast får man garanterat mer för
pengarna trots att Pirates är dubbelt så
dyrt.

Tomas Hybner

GRAFIK LJUD SPH- PRIS-
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X-15
• Simulatorer är alltid roligt att ha att
göra med, om de är bra.
Om jag skulle kalla X-15 för något skulle jag kalla det för 'sumilator' - nästan
rätt men ändå helt åt skogen fel.
Nationens säkerhet är i stor fara, det
är nämligen så att en mycket illasinnad
terroristgrupp har satt en rymdstation i
omlopp. Det gäller för dig som specialutvald stridspilot att få ut rymdflygplanet
X-15 i omloppsbana och skjuta skiten ur
terroristerna.
På väg från basen till terroristernas
rymdstation stöter du på fyra olika sorters hinder. På första nivån är det helikoptrar och någon konstig sorts snurrande missiler, på andra nivån är det jetplan
i moln skiktet och slutligen på den tredje är det mycket aggressiva satelliter.
Hela den delen av spelet tycker jag

• American Action har precis som
många andra förlag släppt ut några av
sina spel på en samlingskassett/diskett.
Följande spel finns med på 4 Action Hits:
Soldier One: Du ska inta en ö med
hjälp av ett skepp utrustat med kanoner.
Du börjar långt ut från kusten och tar dig
upp på land där du slutligen intar ön.
'43 - One Vear After: Ett spel med
999 nivåer, bakgrundsgrafik som inte
upprepar sig på sex timmar och använder allt minne utom 180 bytes. Tyvärr är
spelet inte så bra som det kanske låter.
Programmet är en uppföljare till "1942".
Du flyger en P52 Lightning Fighter Bomber och ska skjuta på allt som rör sig.
"ALLT" består till största del av svarta
och vita flygplari. Spelet är ett actionspel
som helt enkelt går ut på att skjuta ner
så mycket som möjligt.
Blood'n Guts: Tio-kamp på gammalt
vis. Påminner om Epyx:s sport-spel,
skillnaden är att här är det följande grenar du ska tävla i istället: Dragkamp,
tomhopp, stenrullning, ölhävning, human hit, påkkamp, kattkast, balans-

gång, yxkast och armbrytning. Ganska
roligt spel. Passa dig! Förlorar du tiokampen får du huvudet avkapat.
Csptured: Här är du Soldier One som
vaknat upp med en bula i skallen och
ena handen täckt med blod. Du har
hamnat i någon slags byggnad och vet
inte varför. (Precis som på måndagsmornar. Red anm)

Men du är fångad och måste ta dig ut.
För att komma ut måste du ta reda på nio
siffror till ett kodlås. Till hjälp har du laservapen. Med detta kan du utplåna allt
liv som finns i ett rum, men var sparsam.
Du har bara tre skott och det finns över
100 rum.
Det program som finns på 4 Action
Hits är av ganska normal kvalitet. Det
kan mycket väl vara värt att köpa samlingen eftersom dom faktiskt kan ge en
hel del spelnöje för pengarna. Det betyg som är givet är ett medelvärde av de
betyg som givits när ovanstående pro-

gram recenserats tidigare i DatorMagazin.

Kalle·Andersson

Företag: American Action
Pris: 109 Kr (K) 159 (D)
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är dåligt gjord, de olika farkosterna, som består av vektorgrafik rör
sig hackigt och man har svårt att
träffa dem med siktet som också
rör sig hackigt. Grafiken är inte
mycket att hurra för och flykänslan är absolut ingen alls.
När man kommit fram till den fjärde nivån ska man först ta sig igenom ett asteroidbälte och sedan landsätta en modul på rymdstationens yta. Sedan gäller det att med sända ut robotar från mod ulen. Robotarna ska du i sin tur lotsa
fram till ett vapen som sitter på rymdstationen och trycka på robotens 'Självförintelsdeknapp' så att den spränger
sig själv och vapnet.
X-15 känns ganska träkigt och meningslöst rakt igenom hela spelet,
det känns lite för automatiskt. Det
krävs inte mycket för att man ska
få ihjäl fienden och det krävs i sin
tur inte mycket från dem att ha
ihjäl spelaren.
Personligen tycker jag att det skulle

vara roligare att spela pingis mot Chefredaktören, även fast vi skulle bli tvungna att sänka bordet så att han kan se
över kanten .. .

Tomas Hybner
Företag: Activision
Pris: 149 Kr (K) 199 Kr (D)
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~---• En av lmagines senaste arkadkonversioner heter Renegade, vilket inte är något av deras mest lyckade verk.
Det här tillsammans med Tank (från
samma företag) en av de mest värdelösa styrningar man kan hitta, knappar
och joystick samtidigt. Vem fasen orkar
sitta och styra med ena handen på joysticken och den andra på tangentbordet??
Spelet går ut på att du din kärlekskranke fåne skall försöka ta
dig till din flickvän. För att komma
dit måste du passera genom samhällets mest kriminaliserade.
områden. Spelet rör sig igenon fem nivåer där
du konfronteras med olika gäng. För att
komma vidare till nästa nivå måste du
slå ihjäl gängledaren. Denna uppgift är
svår att genomföra om man efter ett par
minuter sitter och hamrar med joysticken på tangentbordet, detta helt beroende på styrningen .
Själva spelandet går ut på att man
skall gå omkring på ett begränsat utrymme och slå ihjäl olika bråkmakare, en del
beväpnade en del inte . ..
Renegade är inte ett spel som har så
värst väldigt många olika rörelser men
det innehåller ett roliqt inslag, man kan
sätta sig på en motstandare som svimmat och puckla på honom bäst man kan.
Detta drunknar dock i spelets helhet
som är ytterst tråkigt.
Om man slår ihjäl en motståndare trillar han omkull precis som han gör när
man knockar honom, den enda skillna-'
den är att han inte reser sig igen utan försvinner.
Grafiken i spelet är inte av bästa klass
och den är lite ryckig. Grafiken höjer inte
heller spelvärdet som den skulle ha gjort
om den hade givit mer inlevelse i spelet.
Efter att ha spelat Renegade ett tag
brukar jag bli sa förbannad att jag håller på att slå sönder saker, då är det tur
för Renegades programmerare Max
Taylor att han inte är i närheten. (Men jag
är. Red anm)
Jag tror att jag skulle ha roligare om
jag spelade upp 150 kronor på arkadversionen av Renegade.

Tomas Hybner
PRIS: 139 Kr (K) 179 Kr (0)

GRAfll lJUD SPH· PRIS·
VARI VlRDE 5

=•~·:
··: : ·:)=..-•=~/
· .· \:. 11·::~/·/·::_::··:y.:.,
··,.,'

· :-.·..... / ilt .. :···:-..·;= .. . ::. .. =:iF '. -:.:...__._...:::· ./· .·

• Diktatorn har tagit makten igen ...
Ditt uppdrag är att störta honom.
Ta dig igenom hans fruktade försvar
och befria landet från hans despotiska
regim .

Tank från Ocean kan vid första anblicken vara ett trevligt spel. Gammal god spelide, det kommer från
ett erkänt skickligt spelföretag,
mycket action etc. Men tyvärr, hela
Tank verkar gammalt och omodernt.

3----+--+----+3;
..............i.__........._-4-_..+.2

Jag förstår inte varför Ocean sätter sitt
namn på detta spel. Tank lämnar inga
långvariga minnen, det känns gammalt
och dammigt redan vid första skottet.

Pekka Hedqvist
MEDELVÄRDE: 2.3

TAG CHANSEN

PRIS: 139 Kr (K) 179 Kr (0)
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Fi rstword 64

750:•

NU! 450:-

Detta år ett DRÖMPRIS för ett toppenfint ordbehandlingsprogram som
har det mesta du kan kräva!
Flexibilt och låttanvånt, passar både för nybörjaren och proffset. Med
svenska tecken och svensk översättning av manualen.
Nu har du verkligen fått chansen att skaffa dig en RIKTIG ordbehandlare till ett fantastiskt lågt pris. Tag den!

12823

Cobol 128

585:-

NU! 375:-

Cobol är normalt endast för stordatormiljöer Men Abacus har ta.9it
fram en kompilator med sikte framförallt att s,,apa en effektiv INLARNINGSMILJO för Cobol. Alla har ju inte en stordator att träna på!
Lär dig Cobol - hemma med Cobol 128!

6494

Cobol64

585:-

NU! 375:-

875:-

NU ! 560:-

Se Cobol 128!

12822

Super Pascal 128

Super Pascal är ett komplett system för utveckling av Pascalprograir
för Commodoredatorer.
Innehåller en fullständig Jensen & Wirth kompilator plus tillägg för gra·
fikkommandon. Editorn är kraftfull och kan hantera stora källprogram;
kompilatorn år snabb; en extra finess är uppsnabbningen av diskhanteringen tre gånger normal tid!

875:-

NU! 560:-

6496

Super Pascal 64

Se ovan -

artikel nummer 12822.

6478

First Base 64 (Datamat 64) 750:- _NU! 450:-

Ett suveränt pris på ett suveränt databasprogram!
First Base möter proffessionellt ställda krav - trots sitt pris.
Verkligt lätthanterlig - menystyrd. Lättediterad in- och utmatning.
Hanterar upp till 2000 poster per diskett, maximalt 50 fält per post.
Sökning kan ske på indexfält och valfrita övriga fält . Sortering på multipla fält i valfria kombinationer. Enkel rapportgenerering och utskrift.
Mycket mångsidigt, mycket låttanvänt! Svensk manual medföljer!

6498

Super C Compiler

C-kompllator för 64:an -

6475

875:-

NU! 560:-

se ovan artikelnummer 12818.

BASIC 64 Compiler

585:·

NU! 375:-

Den här kompilatorn fungerar på samma sätt som sin tvilling till 128:an.
Lättanvänd, effektiv, ger tidsvinster. Extra finess: Program skrivna i Simons Basic, Victree och Basic 4.0 kan kompileras med Basic 64.
Med vårt kampanjpris måste alla skaffa sig denna kompilator!

6467

CADPAK64

Cadpak för 64:an -

j

"!

585:-

se ovan artikelnummer 12819.

NU! 375:-

rymdskepp heter. Det kan vara klurigt ätt
hålla..[eda på åt vilket håll man åker, eftersom m:1.n inle.!_lar några riktmärken
nÅgonstans och a'tt ~.'!e,oDet inte har
några instrument som visar aet.

När du stöter på en konvoj med fientliga rymdskepp börjar de genast att anfalla dig,. De flesta är i
stort sett hannlösa, men °det är du
också.
Det första vapnet du har kräver att du
träffar ett fientligt rymdskepp upp till nio
gånger innan segersmilet kan sprida sig
på dina läppar. Du kan inte förvänta dig
några tuffa luftstrider, eftersom fienden
är ganska dumma, de flyger i en cirkel
runt dig och korsar med jämna mellanrum cirkeln för att kunna tillfoga dig skada. Du kan givetvis ge dig av ifrån en
strid genom att koppla in turbon, fiendeskeppen har inte en chans ...
Starfox tillhör den kategori av spel
som inte ger mig något speciellt, jag
Sl)elar det ett tag och tänker 'Jaha, sen
då?' sedan övergår ja~ till något annat
utan att ägna spelet nagra tankar överhuvudtaget.

Tomas Hybner

S
K (K) 179 (0)
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NU!!! TIAL TRADING Vi fyller fem år i ÅR

Du får verkligen PANGPRISER på våra prog;am för Commodores tvillingdatorer 128/64 - ett tillfälle du inte ska
missa/ Och det är inte vilka program som helst utan delar av ABACUS kvalitetssortiment av erkänt högklassiga produk1er. Proffsi9a "verkfyg" för användare med proffsiga krav. Så passa på NU/ Tag chansen att l<mnplettera din "verktygslåda" till Jubileumspriser. Se bara/

6477

• Efter många hundra års krig mellan
de åtta planeterna i planetsystemet Hyturian kom härskarna på de olika planetema på en ny grej. Varför inte sluta fred
med varanda? De allierade sig med varandra och skapade en stor fyrkantig
barriär av antimateria runtomkring hela
planetsystemet för att skydda sig mot
resten av universum.
Fred har rått enda sedan den dagen,
men nu har det plötsligt blivit ändring på
det. En nionde fientlig planet har nämligen dykt upp. Den nionde planeten är
ytterst ovänlig och attackerar allt som
kommer i dess väg .
Det är nu ditt jobb att på åtta olika nivåer skjuta ihjäl så många fulingar från
den nionde planeten du kan .
För att nå nästa nivå måste du skjuta
ett visst antal fiender eller utföra ett visst
uppdrag och sedan flyga ut ut kuben.
Om det inte går att komma in hur går det
då när man försöker flyga ut? Jo, du t~ansporteras framåt i tiden och placeras
återigen i kuben.
När du börjar spelet gäller det för dig
att lokalisera någon planet där ditt skepp
kan repareras och du kan få ett uppdrag.
Till att börja med har du inte en aning
om var du ska hitta planeternas, förrän
du snubbla, på dem . Då placeras planeten in i din karta som gestaltar sig sam
en kub där du ser dig själv, fienden och
eventuella planeter. Kuben kan du snurra på åt olika håll för att du skall kunna
se bättre.
För at planeterna skall vara ordentligt
skyddade så har de gömts på något sätt
och det enda sättet att nå deras yta är
genom att åka genom ett 'maskhål'.
Maskhålet är en serie fyrkanter som
kommer mot dig på skärmen, det gäller
för dig att hålla dig inom fyrkanterna, annars går det illa. Väl nera på ytan skall
du leta reda på ett moderskepp där du
får ditt uppdrag, ny energi och reparationer av ditt skepp. Här kan du också efter ett fullgjort uppdrag utrusta ditt skepp
med nya vapen.
När du väl fått ditt uppdrag gäller det
att dra ut och skjuta allt vad fientliqa

det firar vi ordentligt!

PROGRAM TILL 128:an
Super C Language Compiler for C-128 875:12818
NU! 560:Programspråket C har med rätta bllvlt ett "innespråk" bland seriös
programutvecklare. Nu finns detta eleganta verktyg också för 128:an!
Programdisketten innehåller en editor, själva kompilatorn och en "länkare" (länkar ihop objektkoden med C:s standardfunktioner). Utförlig
handbok givetvis. Några typiska drag: Unix-liknande operativsystem, 60
K ramdisk ger snabb editering och kompilering, laddar snabbt, två standardbibliotek plus två extra (matematiska funktioner och grafik).
Ett idealiskt alternativ för den som vill lära sig C från grunden!

12815

BASIC 128 Compiler 875:-

NU! 560:-

Baslc 128 är den intelligenta lösningen för den som vill skriva program I
128:ans läckra Basic 7.0 men ändå vill ha snabba program!
Compute's Gazette (maj 1986): "Denna kompilator är genial; antagligen
den mest fullständiga kompilator hittills för någon åttabltars dator".
Kompil atorn översätter alla Basic 7.0 kommandon. Antingen till s k
P-code (snabbt och ganska kompakt program) eller ML-code (snabbare
men större prog ram). De två kan också blandas. Tidsvinster vid programkörning? Det beror på. I den citerade Gazetten testades en bu bbelsortrutin på 100-tal. Sorteringen tog 4 min med Basic. Kompilerat 1111
P-code 36 sekunder. Kompilerat till ML-code 14 sekunder!
Basic 128 Compiler är ett i högsta grad professionellt verktyg för progra mmeraren.

12816

CHARTPAK 128

585:•

NU! 375:-

CH ARTPAK hjälper dig att göra pro ffs-prog ram utan att du behöver kunna någon programmering. Skri v in, edil e-a, spar och hämta din data. Efter det kan du bygga upp ditt sektor-, stapel- eller linje-program. Du specificerar skala, rubrik och placering. CHARTPAK ritar då ut ditt diagram
i något av dom 8 format som finns att välja mellan . Du kan också ändra
formatet till just det du vill ha. Programmet innehåller också statistikrutiner för att få ett snitt . Du kan också använda data från andra program så som Multiplan, Calc result eller Busicalc. CHARTPAK skriver ut
på en mängd olika prlntrar.
CHARTPAK 128 kan verkligen rekommenderas som ett bra program.

12819

CADPAK 128

875:•

NU! 560:-

Rakt på sak: CADPAK och en ljuspenna, kan de vara något? Jodå, se
här:
• Lättanvänt. Från en meny väljer du olika funktoner genom att peka
med pennan - det känns härligt att slippa skriva in kommandon.
• Med pennan ritar du direkt på skärmen. Du kan göra " frihandstecknin gar", om du vill. Men du kan också använda hjålpkommandon (som du
väljer genom att peka med pennan), som stagar upp Dina figurer (t ex
om du ska göra ritningar). Du har kommandon som LINE, BOX och
CIRCLE. Du kan kopiera en hel del av skärmen till en annan. Du kan ZOOMA och detaljrita ett särskilt avsnitt. Precision ner 1111 minsta pixel!
Du kan få olika textskärmar, du kan färglägga, du ka"· reversera och
mycket mera. Du kan göra exakta skalrltnlngar.

• Du får tillgång 1111 en kraftfull objektedltor, som tillåter dig att hantera
färdigdefinierade föremål på ett enkelt sått. Tidsbesparande, enkelt.
• Självklart kan du spara dina ritningar, figurer, texter och vad det nu
kan vara på disk. Lika självklart är, att du kan få dem på skrivare, I två
storlekar.
Engelsk manual på ca 80 sidor medföljer. Den Innehåller förutom detaljerad beskrivning av programmets alla funktioner också en " undervisnlngsdel".
Ju bättre ljuspenna desto bättre resultat. VI rekommenderar därför
McPen ljuspenna från Madison Computer. Se artlkelnr 6469.
CADPAK 128 kan givetvis användas även utan ljuspenna.

Ytterligare program med kampanjpriser för 64:an!
6470 Video Basic 585:NU! 375:6497 Power Plan (kalkyl) 585:NU! 375:6458 Assembler/monitor 585:NU! 375:6414 X-per(expertsystem) 585:NU! 375:För 128:an
12820 PPM (värdepappersportfölj)
1821 TAS(aktieanalys) 875:-

875:-

NU! 560:NU! 560:-

Du är hjärtligt välkommen
till vår nya butik mitt i Stockholm.
Adressen är Odengatan 24.
Titta in och provkör gärna själv
utrustning och program.
YOU CAN COUNT ON

Generalagent för Skandlnai,/en:

~
~

Besöksadress: Odengatan 24
ORDERTELEFOfi DYGNET RUNT:

08-34 68 50
- Aterförsä/Jare antages .

J

_)
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BESTÄLL IDAG, I MORGON KAN DET VARA FÖRBJUDET!
EXCELERATOR +

ACTION REPLAY MK 111
*
*
**
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
TAPE TURBO (10 ggr)
MEGA FREEZE
SPRITE KILLER
SNABB FORMATERING
POKE MONITOR
12 MÅN GARANTI
SVENSKA INSTRUKTIONER

AC1'10M···

DISK TURBO (25 ggr)
PICTURE SAVE
SPRITE MONITOR
OSTOPPBAR RESETKNAPP
SPARAR PROGRAM SOM 1 FIL
7 DAGARS RETURRÄTT
FUNGERAR PÅ C64/128

ACTION REPLAV MK 111

· kan kopiera alla program som finns från: kass - kass, kass - disk, disk - kass, disk - disk.
Program sparade med Action Replay till diskett laddar Du in på mindre än 10 sekunder.
OBS! Action Replay behöver EJ vara inkopplat för att ladda in sparade program.

----

FSD-2

E-PIUI

----- ~·
----~.:.:::-

-

~
~
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Den billigaste och
bästa diskdriven till
Din Commodore 64/128?!!

** Tystare
än 1541 C
Mindre än 1541 C
Billigare än 1541 C
*** 100
% kompatibel
1 års garanti
* Svenska instruktioner

liJ·DqTq
Cheetah 125 +
En joystick för
alla snåljåpar.
Joysticken har hela
FYRA fire knappar
+ Autofire.

FRAKT OCH
MOMS ÄR
INRÄKNAD I
PRISERNA OCH
· TILLKOMMER
DÄRFÖR INTE ·

CALIFORNIA GAMES

Phasor One
Kvalitets joysticken
framför alla andra.
den absolut bäst
ergonomiskt utformade
joysticken. Du kan
hålla den i timmar
utan att ens märka

ÄNTLIGEN

.9P

har spelet som alla väntar
på kommit. California Games är Epyx senaste mästerverk. California Games
är något för Dig som gillar
tuffa och roliga sommarsporter.
••

, "•

,u

u~nm~t> •

• ~-

Helt klärt det bästa spelet i år. Männen bakom THE LAST NINJA har slagittill igen.
BANGKOK KNIGHTS är ett måste för alla fightingspelsnarkomaner:
Commodore
kassett
139:ZX Spectrum
139:299:diskett
189:Atari ST

'

I California Games ingår bl. a. Skateboard, BMX,
Frisbee, Surfing , Roller Skating, Summersaults
& spins.

6 SUPERGRENAR FÖR DIG!
Commodore kassett 139:diskett 189:Atari ST
ZXSpectrum

Ring och beställ NU! 0240-111 55

Terminator
En dundernyhet
från våre danske
venner.
Joysticken är ett
måste för alla älskare
av våldsspel!

149:199:299:149:-

Commodore kass 119:disk 169:Atari ST
299:-

C64

kass
disk

Atari ST

119:169:249:-

.-~------------7------------------~ --------,
Jag vill beställa:
D Action Replay MK III
D Excelerator +
D Cheetah 125 +
o Phasor One
0 Terminator

·

D
D
D
D

o

California Games
Bangkok Knights
lndiana Jones
Renegade
Tai-Pan

@

~

8
23

rn

Jag har en ............ : .......... dator
och vill ha spelen på D Kass, D Disk

~

FRANKERAS

EJ

HJ-DATA
BETALAR
PORTOT

D Gratis postorderkatalog

Dator: .................................... .
Namn: ................................................. . .
FRAKT OCH
Adress: · ................ : .... . ...................... ·..... .
MOMS ÄR
Postadress: ............................................ : .
INRÄKNAD I
Telefon: ..................... ·........................... .

.........................................................

'ff ~~~~~N

0240• 111 55

(Målsmans underskrift om du är under 16 år)

PRISERNA OCH
TILLKOMMER
DÄRFÖR INTE

L~~~~~~~~~~~~~,W~~~~~~~~~~wwwww ___ w w w w

SVARSPOST
Kundnr29323003
771 01 LUDVIKA

________ J

• Ta dig tillbaka till tiden då mysterier
och trolldom var ett faktum. På den tiden
då den legendomspunna kung Salomons skatt verkligen fanns. Det åligger
dig att ta dig igenom en hejdundrande
massa rum ned till kung Salomons alltra hemligaste rum, där skatten ligger
och väntar på dig.
Det är dock inte allt i spelet som väntar. Inte på bättre tider i alla fall, utan på
dig!
I de olika rummen finns ett flertal olika styggingar som flöjtar omkring utan
att veta vad de ska ta sig till. Att de inte
vet det är inte till stor hjälp eftersom allt
i spelet är noggrant planerat och det
krävs ganska mycket tänkande från spelarens sida för att klara sig förbi vissa
hinder.
Solomons key är inte ett spel man
bara stormar in i och rövar bort saker
utan att tänka sig för hur man ska gå tillväga och vad följderna av vad man gör
blir.(Lär av det då!!! Red anm)

Spelet är ett slags plattformsspel där
det gäller för dig att styra den lille trollkarlen runt på skärmen. Golven är gjorda av stora stenbumlingar, somliga av
dessa kan man förstöra, andra inte. För
att man överhuvutaget ska kunna klara
sig upp över skärmen och för att kunna
lura bort eller skydda sig från fulingarna kan man trolla fram egna stenbumlingar.av sorten man kan ha sönder igen.
På skärmen finns också olika saker, dessa saker är till för att hjälpa eller stjälpa dig. Under somliga stenbumlingar finns det också
saker, dessa är garanterat till för
att hjälpa dig, varför skulle de annars vara gömda?
Tycker du om actionbetonade spel där
det krävs tänkande också kan kanske
Solomons Key vara något för dig, jag
själv tröttnade relativt snabbt på spelet,
beroende på att det är lite småklurigt att

få gubben att göra exakt som man vill,
men så är det antagligen alltid när det
gäller datorer.

Tomas Hybner
Företag: U.S. Gold
Pris: 149 Kr (K) 199 Kr (D)
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• I den:a intergalaktiska brottarturnering ställs du inför de sex elakaste fulingarna du kan föreställa dig. Och ditt uppdrag är naturligtvis att slå dem alla medvetslösa.
Dina motståndare är alla professionella brottare och mästare i sina respektive solsystem. De kommer alla med
största sannolikhet bli svåra motståndare. Men om du kan få bra grepp med ett
vältajmat kast så kanske din motståndaren är redlös tillräckligt länge för att du
ska hinna klättra över den bur som omger er och därmed vinna matchen.
Din belöning? Jo, att möta en ännu
värre fuling.
Cage Match är ytterligare ett lågprisspel från MasterTronic. Det är ett brottningsspel liknande den amerikanska typen av brottning där det mesta är tillåtet. Två brottare möts i en bur och den
som lyckas kasta/slå motståndaren så
mycket att den blir medvetslös en kort
stund vinner om han lyckas klättra ur buren innan motstånstaren vaknar.
Man kan spela nfot datorn eller mot en
kompis. Det finns sex olika typer av gubbar som man kan representera/spela
mot.
Grafiken i Cage Match är utan överraskningar. Animeringen av brottarna är
mycket enkel, färgerna är ganska bra
och samma sak med grafiken.
Ljudet är inte mycket att hurra för,
fruktansvärd musik och lite ljudeffekter. Detfinns dock många spel
som har värre (mindre) ljud.
Antalet rörelser brottarna kan utföra
är ganska begränsat, man kan slå, kas-

111c;11
llll()N'l'Il~ll .HEit:
• Ingenting är som förr. Inte ens krig.
Så det är kanske ett tidens tecken att Activisions nya strate9ispel High Frontier
inte handlar om nagot gammalt dammigt fältslag under andra världskriget.
Sånt är småpotatis numera. Som den
modena tidens strateger ska du i High
Frontier i stället leda Stjärnornas Krig.
Nej, inte rymdkrig, utan det planerade
amerikanska försvarsprojektet SDI
(Strategic Defense lntiative).
Som alla gamla fälträvar redan vet, är
ju SDI ett system av försvarsvapen som
laserkanoner, partikelstrålar etc och ska
utnyttjas för att stoppa ett sovetiskt kärnvapenanfall.
I High Frontier är du projektledare för SDI direkt under presidenten. Din uppgift är att fördela anslag (pengar från kongressen) och
personalresurser rätt. Det gäller
att bygga ett så effektivt försvarssystem som möjligt med de ekonomiska och personella resurserna du har tillgång till.
Mellan varven sinar både pengar och
personalresurser, så det går inte bara att
blåsa på. Efter en stunds spelande anfaller den lede ryssen med en massiv
kärnvapenattack. Då gäller det att ditt
försvarsystem räcker till. Det ger dåligt
med poäng om USA smulas sönder.(Så
konstigt???? Red anm)
Händelseförloppet i spelet är begränsat till några skärmar. Där kan du med
joysticken pytsa ut pengar och personal
mellan sex olika vapensystem med olika egenskaper. Du kan också satsa på
spionage och se om ryssen förbereder
motåtgärder samt kolla världsläget rent
militärt.
När ett vapensystem väl är färdigut-

vecklat gäller det att få upp det i rymden
och hålla det i trim. Vilket också kostar
slantar.
Personligen tror jag nog High
Frontier verkar vara ett strategispel för revisorn eller ekonomichefen .. . (Då har det ju hamnat
hos rätt person. Red anm)
Visst, det finns ett arcadirislag också
där du manuellt kan skjuta ned ryska
kärnvapenraketer. Vilket inte är speciellt
roande. Och i slutändan, efter det första
och enda ryska anfallet, får du upp en
poängtavla som berättar hur bra de olika försvarssystemen lyckades pricka
ned misslierna samt hur många ryska
respektive amerikanska städer som utplånades.
Trist, smaklöst och segt är mitt betyg.
Låt Ronald fortsätta sköta SDI själv. Det
är tillräckligt trist.

Christer Rindeblad
Pris: 95 Kr (K) 199 K (D)
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ta, sparka, vrida nacke och lite andra saker.
Att spela Cage Match är måttligt roligt
om man är ensam, men det blir som vanligt mycket roligare om man kan få kasta sin polare i marken.
Cage Match är inte vidare bra på någon punkt. Det är dock bättre än många
andra lågprisspel jag stött på och kan
nog bereda lite nöje nån kväll du och polarn inte har något speciellt för sig och
har dåligt med pengar.

Pekka Hedqvist
PRIS: 49 Kr (K)
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• Hero är en mycket gammal titel som
nu har återkommit i skepnad av ett lågbudgetspel i Firebirds Silver Range serie . ..
Det är ditt jobb som medlem av helikopterräddningsstyrkan att ge dig ned
i en gruva och undsätta de nödställda
gruvarbetarna som ligger alldeles utmattade av syrebrist långt ned i gruvgångarna.
Mellan dig och gruvarbetarna finns
olika sorters djur, väggar av nedrasade
stenar och knappar som slår av ljuset i
gruvan.
Du flyger med Roderick Hero genom
gångarna i gruvan från skärm till skärm,
det rör sig alltså inte om något scrollande. På en del skärmar finns det väggar
som du måste spränga sönder med dynamit, då gäller det att inte stå för nära.
Du kan också skjuta sönder väggarna
med ditt gevär, genom att göra det sparar du på dina dynamitgubbar men förlorar tid så på poängsidan är det ganska
likgiltigt vilket tillvägagångssätt du väljer.
I en del rum finns också lysknappar,
om du flyger på en sådan släcks lyset
och skärmen blir svart men du ser fortfarande dig själv, de olika djuren och
lysknappen. Det enda sättet att få på lyset igen är att flyga ut från skärmen och
in igen. En realistisk sak är att när du tänder en dynamitgubbe ser du svagt hur
gångarna i grottan går.
När du nått ned till den sista skärmen
på en nivå sitter en gruvarbetare i ett
hörn, genom att gå fram till honom har
du räddat honom (ganska enkelt) . När

ciu har gjort det får du bonus för hur mycket tid du har kvar och för hur många dynamitgubbar du har kvar.
Trots att spelet ursprungligen är
cirka fyra år gammalt håller grafiken fortfarande även fast den inte
är vidare bra, samma sak gäller för
ljudet.
Hero är trots att det är mycket lätt och
att det inte är mycket mer än skärmfärgen som ändras från nivå till nivå så är
spelet ganska underhållande och är
mycket väl värt sina 50 kronor. Eller också kanske det bara är jag som är nostalgisk.

Pris: 49 Kr (K)
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Tomas Hybner
Företag: Firebird
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ledande leve ~ntör av Commodore-produkter

I

C64 Bandstation 1530,t
spel
,
C128 Band~530,
sool

,-

,..,.

C1 28D 10 disketter

SPEL TILL
64/128
diskett

kassett
·43 one year alter
ACE 2
Americas cup
Arcanoid
Arctic fox
Army move
Black Ma\
BlooC: an(' ·,•.·
Bubbie E
arcad
Captur
Campi
Colos "
Convo, t ·,

99:179:179:159:179:179:·~.. 179:179:-

179:149:-

9.

229:179:199:99:- 149:Q:):- 159:1 . 'i:219:179:: ' ;t:119:- 179:119:- 179:29:1

1 , 9:-

, ""

' ; _ .:ms Lair Part Il
l::it 1ctlt11 A CltOll
Eiite
Express Raiders
"'ire Tr?ck
-:lamer Over
Guild of Thieves
Howard the Durk
l rof ;Jt,cHOr

Jailhrec1k

Leaderboard
Mask
Metrocross
Mystery Nile
Nemesis
Oink
Panorama
Paper Boy
Pawn
Prohibition
Rana Rama
R.I.S.K .
Saboteur Il
Salomons Key
Sanxion
Shao-Lins· Road
Sky Runner
Space Harrier
Specialpaket, 5 spel
Starglider
Summary Trilogy
Super Huey Il
"-upersprint
- ~rstar Ping

De mest sålda spelen
baserat på vår butik och
postorderförsäljning förra
månaden.

49:139:119:99:~ 19:'9:-

;'9:'·9:9:-

19:-

119:119:119:139:119:139:119:.139:119:119:119:119:139:139:139:119:119:49:119:99:119:119:119:139:-

The Last Ninja
California games
Barbari an
Epyx Epics
Renegade
Leaderboard World
class
Roadrunner
Gunship
Supercan " Bubbrace på väg uppåt"
Guild of Thieves

-

199:179:179:179:179:229:179:179:179:179:-

kassett

diskett

119:139:119:119:119:-

179:179:179:179:179:-

119:119:119:-

179:179:179:-

99:-

149:229:-

THE FINAL
CARTRIDG.: Il

179:179:179:179:179:179:179:179:179:179:229:179:179:179:179:179:179:179:99:179:149:179:179:179:179:-

The Three
Musketeers
Tiger Mission
Tomahawk
Traxxyon
Trio Hit Pac
U.S.A.A.F.
Wintergames
Wiz
Wizball
Worldgames

119:139:119:119:-

LISTA

MED

179:179:179:179:179:-

149:119:119:139:119:-

TIO I TOPP

17

49:119:139:119:Tenth Frame
119:Terracresta
The living Daylights 119:-

Disk turbo
Tape turbo
Freezer
Screendump
Basic 4.0 kommandon
Basic Toockit
Maskinspårsmonitor
Gamekiller
Förprogr. funktionstangent
Extra tangent funktioner
Centronics interface
Reset switch

475:-

DISKETTER
10-PACK
No name 5 1/4" MD2D
Goldstar 5 1 /4" MD2D
Goldstar 3 1/2" MF2DD

89:119:195:-

DISKETTER 10-PACK
No name, 5 1/4" MD2D
Goldstar, 5 1 /4" MD2D
Goldstar, 3 1 /2" MF2DD
Diskettbox 100 5 1 / 4 "
låsbar
Diskettbox 75 3 1 /2" låsbar
JOYSTICKS
Attack VG200, mikrobrytare
4 avfyrningsknappar,
autofire
Slick Stick
Tac 2
Wico redball/bathandle
Wico super three way
Splitspe~d mo.d em 75/1200
Tomband C15
Rengöringssats
Rengöringsdiskett 5 1 /4"
Rengöringskassett
Tonjusteringskassett m.
spel
Diskettsklippare

195:99:195:289:379:695:10:99:29:59:-

Lillebror till VG 200
2 avskiutningsknappar,
sugfötter

99:-

169:198:269:391:179:295:249:241:215:249:249:-

NYTTOPROGRAM
Ny läcker Joystick med:
-

Microswitchar
Sugproppar
Gripp-handle handtag
Autofire
4 st fireknappar
Ett års garanti

Pris endast

195:-

Vid köp av 1 st ATTACK WG
200 får Du en överraskningspresent på köpet (värde 99:-)

Följande program endast
diskett
Videotextprogram
Cadpak 64
Cadpak 1128
Super C 64/128
Chartpak 64/128
Superpascal 64
Vizawrite 128
Vii:astar 1 28
Superbas 1 28
Supertext 1 28
V-bok bokf.prog 128
Startexter 64
Geos
Registerprogram
Registerprogram (kassett)

495:399:599:599:399:599:1.495:1.495:1.295:1.295:1.595:295:695:199:149:-

AMIGA SLÅR DET MESTA!
Amiga 500
Monitor 1081
Extra Drive
AF-Modulator
Extra minne för 500
Färgprinter MPS 1500C

l'ideo!

RING OCH KOLLA VART PRIS!

SPEL AMIGA
Challenger
Chruncher factory
Fairy tale
Flight simulator Il
Goldrunner
Guild of thieves
Kings quest 111
Knigt orc
Pefender of the crown
Phalanx
Roadwar 2000
Silent service
Sindbad
Sonpx
Space battle
Space quest
Starglider
Super Huey Il
Terror Pods
The Pawn
The Surgeon
(Operations Sim)
Three Musketeers

....

149:149:495:695:249:295:295:249:349:149:249:295:450:695:149:299:285:249:299:295:795:295:-

NYTTOPROGRAM
AMIGA
Textcraft plus (ord ~rog
med sv tecken)
Modula Il stand vers
Modula Il developers vers
Music studio
Superbase 111 (svensk)
Vip proffessional
(Lotus 1-2-3)
Pagesetter (Sidsättaren
oslagbart publisherprog
Digiview
Wizawrite Amiga (ordbeh)
Acquistion (Databas)
Amiga bok (revisorsgodk.)
Jumpdisk månadstidning på
diskett 1O program m m
Deluxe Paint Il
Deluxe video construction
set
Pascal
Lattice C
lattice C 3.1

495:1.395:1.995:395:1.995:2.195:2.216:2.295:1.995:2.995:1.845:99:1.895:960:1.095:1.795:2.795:-

LITTERATUR
AMIGA
Programmer's guide to
Amiga
Amiga programmers
·handbook
Amiga microsoft basic
programmer's guide
Amiga assembly language
programming
Amiga hardware reference
manual
Amiga intiution reference
manual
Amiga rom kernel manual
libraries of devices
Amiga rom kernel reference
manual: Exel
Computers first book of
Amiga
Amiga dos reference guide
lnside Amiga grapichs

295:295:289:175:369:369:495:369:249:189:241:-

PRISERNA GÄLLER T O M 15 NOVEMBER
Min beställning är:

HÅRDVARA TILL
64/128
255:2.595:2.495:4.895:3.495:2.595:2.495:1.895.2.795:-

189:189:-

119:69:-

LITTERATUR
Vic 64 Basicboken Sybex
Vic 64 Grafikboken Sybex
C-64 prog ref.guide
Programmingthe C-64
The definive guide
Mitt första Basic program
C-128 Prog ref.guide
C-1 28 Prog guide
128 Machine lang for beg
Mapping the C-128
Computers first book of
C-128
Computers second book of
C-128

89:119:195:-

ATTACK
JOYSTICK

Önskas The final Cartridge

Bandspelare 1530
Skönskrivare 11 20
Matrisprinter MPS 1200
Star NL 10 .
Star 160
Monitor 1901
Monitor 1802
Disketts!. 1541-C
Disketts!. 1571 -C

ATTACK WG 200

TILLBEHÖR

Ring och kolla våra
PAKETPRISER:

Önskas VG

200

Skicka din beställning till:

Il,

för endast

med present, för endast

475:-

::::.:::.:.:!:r

195:-

119
241 00 Eslöv
Tel. 0413-125 00
Box

"'"'
~

'O

<(

Alla priser inkl moms
Varorna sänds mot postförskott
Frakt tillkommer
Med reservation för slutförsäljr.ing

KASSETTD
DISKETTD

Butik:
l5öpmansgatan 12 Eslöv
Oppettider:
Vardagar 13.00-18.00
Lördagar 09.00-13.00
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Då har du chansen nu. Svenska Spel Klubben Erbjuder dig
Sveriges lägsta priser? Med vårt rabattsystem kan du vara säker
på att komma billigt undan.
MicroPool Hits

Spy vs Spy 3

On Court Tennis

Fyra Super spel i samma
paket. Bättre kan det knappast bli.
(K) 109:(D) 159:-

X och Y spionerar vidare.
Den här gången gör dom
Arctis osäkert.
(K) 129:(D) 169:-

Bli din egen Lendl, Edberg
eller Becker. Tennis är alltid
/ika'kr,4.(K) 79:cD) -

Arkanoid

Wizball

Arkad-aktion av hög klass.
Imagine har gjort det igen.
(K) 109:(D) 139:-

Breakout i kubik. En
mängd olika skärmar att
demolera.
(K) 79:(D) 139:- ,

Vimsiga trollkarlar och
skrikande katter. Ocean förnekar sig aldrig.
(K) 109
(D) 149:-

Tyckte du om Green Beret?
Då kommer du att älska
ArmyMoves.
(K) 109:(D) 149:-

Charles Bronson är tillbaka
igen. Den här gången hårdare än någonsin.
(K) 139:(D) 179:-

Coin-Op Classics
Tre av dom största och bästa. Ett måste för alla Arkadspels/ans.
(K) 139:(D) 169:-

Fyra Epyx spel till ett löJ1igt
ris. Kan det bli bättre?
(K) 119:(D) 169:-

~------------------------------------ l

Hur funkar då S.S.K?

I
I

Varje månad far du hem en tidning i brevlådan. Medlemstidningen
innehåller ett antal spel som du kan beställa efter behag.
Månadens Spel. Vi väljer varje månad ut ett rykande färskt spel
1
1
som du far köpa om du vill. Vill du ha det behöver du inte göra någonting. Spelet kommer hem till dig helt automatiskt.
I
Vill du inte ha spelet skickar du bara tillbaka svarskortet med NejI
rutan ikryssad.
I
För varje spel du köper till fullpris far du köpa ett extra till rabattI
pris. Rabattpriset varierar för olika spel. I medlemstidningen hittar
I
du dock en lättläst tabell som visar vad rabattpriset blir för olika spel.
Il
Detfinnsingetköptvångochdukangåurnärdusjälvvill.Enda
I
kravet är att du meddelar oss per brev att du vill gå ur Klubben.
Om du är under 18 år. Är det väldigt viktigt att din Mamma eller
I
Pappa skriver under på anmälningsblanketten.
I
Tycker du att detta låter bra? Skynda dig då att beställa minst ett
I
spel och skicka in kupongen inom tio dagar så far du en snygg väggI
'---p-la_ns_c_h_s_om_ex_t_ra_bo_nu_s_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

L

Jag har tröttnat på dyra spel!

Namn

K D

Namn __________________
Adress __________________
Postadress ________________
Person nr
Målsmans underskrift
(om under 18 år)
Skicka kupongen till:
Svara inom 10 dagar

Svenska Spel Klubben
så far du gratis en
Box 55 ..
snygg plansch att sätta
19500 Marsta ________________ på väggen. _ _ _ _ _ , _ _ _J

Man låter sig inte luras pi> sommaren hur som helst. Efter tre
månaders regnande må~;te man få någon ersättning.
Och ersättningen är h,ir. Spelet California Games. Sex olika
sportevenemang till datorn.
Nu när solen inte skirier och man inte kan gå till stranden
måste man göra något-annat. Datormagazins Tomas Hybner
har satt på sig solbrilforna och har joysticken i hand.
/

• Det är i Kalitcr~:en , ~llas drömland,
so~atttlfEpyx senaste spel Californ ia Games är hämtat.
Som i alla andra spel i Epyxs sportserie innehåller spelet ett flertal grenar grenar, i California Games finns sex olika
grenar.
De sex olika ger ett ganska roligt helhetsintryck, men några av dem är inte
vidare roliga.
Det första man får göra i spelet är att
skriva in sitt namn och välja vilken sponsor man vill ha (i de tidigare spelen har
det varit vilken nation man tillhör), sammanlagt finns det nio olika sponsorer
däribland Casio och Kawasaki. Jag kan
slå mig i backen på att dessa två företag fått sponsra spelet. Upp till åtta spelare kan delta i spelet.

Let's

Man kan välja mellan att spela alla
grenar, några grenar och att öva i en
gren. Väljer man att spela alla eller n&gra grenar får man spela dessa och efter varje gren dyker en poängtavla upp
där man kan se vem som vann och hur
ställningen är.
övar man laddas grenen man vill öva
in och man får hålla på tills man känner
sig nöjd. Under övningen kan inga rekord slås. Att sedan ägaren till spelet får
kommentarer i stil med 'Du har ju fusktränat!' under spelets gång är inget att
fästa sig vid , så länge man vinner!
California Games går mycket väl att
spelas ensam, till skillnad från Epyx övriga sportspel. En del grenar är såpass
genomarbetade med olika rörelser och
händelser att de är riktigt roande att spe-

la ensam. Men spänningen höjs själv- Den någotfreakiga su
!I ryn i sitt
klart om man är flera och tävlar, att re- skjul. Tjejen längst till höger i båset
korden som slås sparas på disk är myc- är kär i Lennart, hon ser i alla fall preket omtyckt av mig. Det ger en känsla av cis lika glad ut när han får 1.4 som när
att det man åstadkommer sparas till ef- jag får 6.8 poäng . . .
·
tervärlden .
Detta spel är på qrund av sitt ringa pris
mycket prisvärt, fragan är om man kan . .- - - - - - - - - - - - -. .
hitta något som håller lika länge som Californian Games för samma pris.

Tomas Hybner

urfing • • •
Surfing:
Den här grenen är en nav mina favoriter, trots att den är ganska enkel och att
grenen inte bjuder på många variationer.

..
-

Företag: Epyx
Pris:

C

u

Foot
Bag

4
3
2

Ingen kan väl ha gätt miste om ·hackysack' flugan som härjade för något år
sedan. Den här grenen går ut på att göra
så många trick som möjligt med bollen
på en minut och femton sekunder.
När tiden är slut får man poäng för de
olika kombinationer man gjort och bonuspoäng för hur mycket variation på
tricken man haft. Den här grenen blir roligare ju bättre man blir.

1

••

l.111 llfl· PIIS-
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Grenen ~år ut på att surfa på en våg
och göra sa många konster som möjligt
innan vågen dånar in över stranden.
Man har en och en halv minut på sig.
Konsterna består av att hoppa över
vågkammen och att åka i den tunnel
som bildas när vågen bryts. Man får trilla
hur många gånger som helst under den
en och halva minuten man har på sig.
Poängen utdelas av en något freakig
jury som hänger runt ett skjul på stranden.

Här ser ni början till vad som liknar ett perfekt hopp över vågkammen. Ska sanningen fram slutade det inte lika bra . ..

Roller
skating
Rullskridskoåkning är något man antagh[Jen inte ska göra spel utav. Grenen
~år ut på samma sak som BMX fast man
aker rullskridskor istället. Man åker på
en trottoar längs en strand och ska undvika hinder som sand på trottoaren. skor,
badbollar, sprickor osv .. .
Rullskridskoåkningen är inte så värst
innehållsrik och tappar allt sitt värde om
man inte spelar flera eller spelar för att
slå rekordet på det.

BMX

- - - - - - - - - Såskadetse
knäppte bild ut, "!ärk Vät m .
en nar du var . m otroligt m

Halfpi"Pi'"
Alla som har åkt skateboard har säkert provat på att åka i U-ramp. Kankse
inte just den sort som används i denna
gren .
Du ska åka fram och tillbaka i en minut och 15 sekunder och vända på olika sätt. Du kan vända på tre olika sätt,
kick-tum , hand-plant, och airborne. De
tre olika vändningarna är i stigande svårighetsgrad .

California-slang •••

Flying
Disk
Den här grenen hade Epyx klarat sig
utan. Den går ut på att man först med en
flicka ska kasta en frisbee, sedan ska
man med en annan flicka fånga frisbeen.
Man ser allting från sidan och flickan
man ska fånga frisbeen med kan bara
göra fyra saker. Springa åt höger och
vänster, sträcka händerna upp i luften
och kasta sig på marken efter frisbeen.
(Personligen anser jag att hon ska kunna göra mer än så . . .)(Vad skulle det
betyda? Red anm)

--

Denna gren är ganska meningslös innan man har greppat ordentli~t hur man
ska göra. Grenen bli extra svar om man
använder en joystick med liten slagvinkel, då är det lätt att man gör fel rörelse
vi<;! fel tidpunkt. Trillar man landar man
i mitten av rampen medan skateboarden
fortsätter uppför motsatta sidan och tillbaka för att träffa en på de mest känsliga ställena.

Californiatugget:

Det här är min andra favoritgren . Den
Går ut på att man på en BMX (Bike MotoX) ska cykla på en bana med hopp,
gupp, stubbar, däck och andra hinder.
Själva cyklingen är inte så svår att klara av, kommer det sedan in massa stubbar och skräp blir det genast svårare, om
man samtidigt knölar ihop banan så att
den ser ut som en lång berg och dal

bana är omöjligheten nästan ett faktum.
Inte nog med att man ska hålla undan
och cykla banan under en viss tid före
att få poäng, man får poäng för de olika
tricken man gör också.
Grenen kräver ganska mycket övning
för att man ska kunna göra nÅgra mer
avancerade trick (volter). Oturligtvis innehåller den också ett par smärre fel ,
men det är inget man river saker för.

AGGRO(a-gro) adj är man en riktig våghals är man "way agg ro". Man gör häftiga och farliga saker på vågorna och på
ramperna i Kalifornien.
AWESOME(ah-sum)adj an awesome
guy. En häftig snubbe.
BIO(bi-o)adj förkortning av bionic. Man
måste vara övermänsklig och klara aggro rörelser för att var bio.
DUDE(dyud)verb motsvarar "Buddy".
Kan uttryckas på samma sätt för misstro, förvaning och som en vänlig hälsning.
GNARLY(narly)adj Svåra kroppsliga

och själsliga rörelser. Moment som är
aggro kan ocskå vara gnarly.
LIKE(lik)prep ord att stoppas in lite varstans där det passar. Betyder egentligen
lika mycket som ööööööhh . . .
RADICAL(raa-di-cul)adj skandalöst, eller coolt. Vilket man vill.
TOTALLY(toh-tul-ly)adv Helt och fullständigt. I Kalifornien är allt totally.
TUBULAR(tyu-byu-lar)adj Ett ord som
spolades i land från havet och används
av alla. Fester och konserter kan vara tubular. Jfr. häftigt.

COMMODORE

AMIGA

500

''SUPERPROFFSET''

B___________ D HEMDATORER
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ommodore har infört en världsstandard för hemdatorer.
Amiga 500 erbjuder så höga prestanda att den kommer
att vara normgivande i många år.
Amiga 500 är uppbyggd på multi processorteknik,
dvs en Motorola 68.ooo centralprocessor och 3 slavprocessorer som sköter grafik/animation, video och musik.
Operativsystemet Amiga-DOS har unika multitaskingmöjligheter, dvs klarar flera processer och program
samtidigt. Enheten har en 31/4" inbyggd diskettstation och
komplett tangentbord med separat markörkontroll och
kalkylatorenhet.
Amiga 500 levereras med ett standardminne på
512 Kb med expansionsmöjlighet till I Mb internt plus
Världens största hemdatorleverantör
8Mbextemt.
Standardinterfacen inkluderar anslutningar av
Commodore, Box 8184, 163 08 SPANGA
olika periferiutrustning och även video/ audio.
Tel.08-760 25 50

Commodore
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Företag: Golden Games
PRIS: 129 Kr (K) 179 (D)
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• Kaos, kaos ute, kaos inne, kaos i hjärta, kaos i sinne. När man tittar på Golden Games nya spel får man blandade
känslor.
Genomgående för känslorna är att
de inte är vidare positiva.
Spelet bygger pa det gamla välkända
temat på att världen håller på att gå sönder på grund av någon elak person.
Ett chip vid namn KAOS har försvur.nit, det är ditt jobb att finna det. Men t:1värr finns det en person som gör allt för
att stoppa dig. Det är troligen också han
som stulit chipset.
Genom att hoppa omkring mellan oli-

ka rum som är översållade med farligheter ska du ta dig till den absoluta botten där också det berömda chipset finns.
Du själv är en liten gubbe med ett gevär, geväret har ett antal skott och ibland
stöter du på stora lådor där du kan ladda om ditt vapen. På skärmarna bloppar
det omkring olika föremål som ger dig
skada, de flesta av dessa kan du helt enkelt skjuta. Men bli inte besvikna för att
ni bara får tio poäng för att skjuta en diskett, det blir tillbakabetalt när ni stöter på
poänglådor ...
Om man stöter ihop med något av de
objekt som flummar omkring på skär-

•

5

,

.
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men så dras en blopp av från de fjorton
ursprungliga.
I bland är det flera objekt som lullar
runt i en formation, stöter man ihop med
en sådan ryker förståss flera bloppar ...
Hade Kaos varit lite mer välgjort
och om personerna bakom det
hade lagt ner en bra bit mer arbete på grafiken hade det kanske blivit lite roligare. Men som det är nu
liknar det mest ett spel gjort under
tiden då 64:an var alldeles ny.
Enkla färger, enkl~ sprites, spelet ger
ett intryck utav att vara i hopsnickrat av
någon li~en pojke på skoj. Det enda som

St:om;
GOOOO .·... ,
ger ett någotsånär proffessionellt intryck
är den hurtiga melodi som spelas under
spelets gång.
Programmeraren har intp --' • -~ !otalflopp ändå, Kaos har , .-! me:stc.. ~om
man kan förvänta i ett ~adan spel, "Jllband, hissar uppåt och nedåt, •··rsvinnande golv och pressar som väntar på
att pressa samman spelaren. Tyvärr har
allting förlöjligats av grafiken, om man

är stygg kan man säga att Kaos har allt
och ingenting.
Vill man bli mer frustrerad än man blir
efter en halvtimmes spelande kan man
testa med att titta i manualen. I manua- .
len står en kort laddningsinstruktion och
'Spelet kan endast spelas med joystick.'
på engelska och tyska ...

Tomas (Suck) Hybner

Scary Monsters
PRIS: 129 Kr (K)
Företag: Quicksilva

GRAJIK lJUD SPEl- PRIS-

VARDE VlllDE 5

• Världen har råkat ut för ett kärnvapenkrig och stora delar av jorden har
ödelagts.
De överlevande har samlats på olika
håll i världen. Utanför deras städer har
en ny typ av människor växt fram , så kallade mutanter.(lnga mu-farbröder???
Red anm)
Människorna i städerna är rädda för
de andra och de vill hålla fast så mycket
det går vid "den gamla världen".
Det har utbrutit krig mellan de båda
människotyperna. Du står på mutanternas sida som leds av din far - "Hante".
Din far har blivit tillfångatagen och hålls
fången någonstans i en stor stad .
Right, du ska leta reda på din far! Vad
du kanske inte kunde lista ut var att du
måste kämpa mot din kusin som också
vill komma åt din far för att sedan ta över
ledarskapet.
För att kunna öppna cellen som din far
är i så behövs det sex stycken delar till
en digital nyckel. Inga kopior finns så du
och din kusin får slåss om delarna. Du

4
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2
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• Du är Harry Johns. En före detta fotbollsstjärna och äventyrare.
Efter en sjöolycka har du hamnat på
ön "Graves' Island". Där finner du den
trevliga Conny (tydligen ett kvinnonamn
i vissa delar av världen) (Var inte så säker på det. Red anm) och du blir mer
eller mindre förälskad i henne.
Tyvärr så finner du också Dr Graves
och han är mindre trevlig.
Det är nämligen så att Dr Graves gillar att "bygga" monster i bästa Frankensteinstil och nu har hela ön blivit befolkad av en massa levande döda. Din
grej är att ha ihjäl dessa zombier son;i
finns i en massa olika hus omkring pa
ön.
För varje zombie finns det speciellt vapen. När du hittat vapnet gäller clet att
hitta monstret som det ska anvandas
mot. Hela ön är fylld av monster men det
är bara sex av dem som du ska ha ihjäl.
Låter som om det skulle kunna vara
handlingen i en dålig film va?
I verkligheten så är det endast ett

MEDELVÄRDE: 2.5
har hela staden mot dig, men ändå kanske din kusin är ditt största hot . . .
Kul? Nja, det roliga är väl att man är
två som spelar och är man inte det så
stället datorn upp mot en i stället. Grafiken är ganska snygg och skärmen är delad så man kan hela tiden se vad den
andra pysslar med och hur många delar av nyckeln han har. (Vill man ha dom
så får man ha ihjäl honom . ..) Ljudet?
Nja . . .som rvmdljud brukar låta ungefär .. .

Johan Pettersson

dåligt spel trots att Firebi~d har
gjort sitt bästa att i manualen berätta om det hela som en film.

se

OOOOJ.470

h11 00002=eso

För att spela spelet så springer du
omkring på en karta ml;)d en liten gubbe och när du ser ett hus kan du springa
in i detta.
Väl inne i huset kan du springa höger
och vänster samt hoppa upp på diverse saker och springa vidare. Peppra allt
du ser och försök hitta de viktiga prylarna. Mer än så är det egentligen inte. Grafiken är inte rolig den heller men inte direkt dålig.
Innan man börjar spelet så är det en
melodi som spelas och den går väl an.
När man börjar spelet så upphör allt vad
ljud heter och man börjar fundera om något har gått sönder. Nejdå, när man provar att skjuta så hör man att det inte är
så väl. Allmänt omdöme: Inge k.ul!

Johan Pettersson

PRIS: 129 Kr (K)
Företag: Firebird
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ride of Frankenstein-~
• Ensam i Frankensteins slott ska du
försöka plocka ihop diverse vitala
kroppsdelar till det blivande monstret.
Du måste också lyckas hitta upp till torn-

PRIS: 149 (K), 179 (D)
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rummet, där Frankie väntar på dig.
Detta gör du genom att söka igenom
ett sextiotal r;.im, där du också hittar andra saker du behöver för att utföra ditt
uppdrag.
Du behöver bland annat nycklar för att
komma igenom Jåsta dörrar och en lampa för att se där det är mörkt. Ty,.,ärr kan
man bara bära på sig en nyck~I i taget,
vilket leder till en massa springande för
att prova ut rätt nyckel till rätt dörr. Det
finns nämligen sju olika nycklar.)
I slottets olika rum dyker det allt som

oftast upp spöken, skelett eller andra otrevligheter som gör allt för att göra livet
surt för dig, eller helt enkelt förkorta det.
Det enda du kan göra åt saken är att fly,
ibland hjälper det till och med .. .
Spelet har högst medelmåttig grafik och det hela blir en mycket
stressig och enformig historia.
När man går genom dörrarna mellan rummen återvänder man till
det rum man kom ifrån om man
håller kvar joysticken ett ögonblick för länge. Högst irriterande.
En annan störande detalj är att man
i vissa lägen kan man bli klämd mot en
vägg av ett spöke och det enda som återstår då är att vänta tills " livskraften" har
sugits ut. Spelet saknar helt enkelt det
där lilla extra som behövs för att göra det
spelvärt.

Anders Kökeritz

28-----------
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8iscovery från företaget Microlllusions är ett spelprogram för att lära sig
uppfatta och stava engelska ord. Spelet
har trots att det är ett pedagogiskt program en bakgrund som är enligt följande:
Rymdskeppet Discovery fraktar prover på främmande djur.
Olyckligtvis kraschar skeppet på en
avlägsen, ogästvänlig stjärna. Besättningen bestod till en början av fyra personer, men endast du har överlevt kraschen och måste ensam reparera skeppet för att därefter flyga vidare.
När du störtade rakade tolv stycken
bränsle-kristaller förflyttas runt om i
rymdskeppet. Det är dom du ska samla
upp. När du har gjort det är spelet slut.
Innan spelet startar får du välja vem
av de fyra i besättningen du vill vara. Då
får du dessutom bestämma vilken svårighet du vill ha på orden du ska stava
till.
Rymdskeppet är uppdelat i ett antal
våningar. På varje våning finns en
mängd rum . För att komma från en våning till en annan klättrar du på stegar
som finns lite här och var.
Medans du söker efter kristallerna går
du omkring och kommer ibland till dörrar med dataskärmar. För att komma förbi en sådan dörr krävs att du kan stava
till det ord datorn säger (Tough shit..
Red anm).
Kan du inte det kommer du inte förbi.
Dataskärmarna är dock inte det enda
som hindrar dig från att gå obehindrat
fram.
De främmande djuren som fanns i
kontainrarna i rymdskeppets lastrum
har rymt och kryper omkring inne i skeppet. Du har från början 20 styrke poäng
men varje gång du nuddar ett djur förlorar du fem . När du har förlorat alla dina
poäng är spelet slut. Du ska hitta tolv
stycken kristaller och varje gång du plockar upp en får du din styrkepoäng utökad med en poäng. När du har samlat
ihop alla tolv kristallerna ska du ta dig
upp till kommandobryggan, där diamanterna sätts tillbaka i Discoverys kontrollpanel.
Discovery är ett ganska tråkigt
spel. Det jag irriterar mig mest på
är att man inte gjort ett riktigt actionspel av den fina grafik man har
lyckats åstadkomma.

Nu börjar det komma en hel del spelprogram till Amigan. Kanske det beror
på att Amiga 500 har kommit som ett alternativ till de C-64:a ägare som har tyckt
att det har varit lite dyrt att skaffa sig en
Amiga 1000. Det verkar i alla fall som om
spelföretagen börjat intressera sig lite
mer för Amigan.
Demolition är ett Break-out liknande
spel som distribueras av Anco Software, men är ursprungligen gjort av Dia. mond Software.
E11 stund efter att man har stoppat i
Demolition-disketten möts man av en
häftig iladdningsmelodi som är gjord
med inspelade ljud. Efter lite ytterliga. re laddning kommer man in i spelet.
Det finns tre olika nivåer att välja mellan. Man kan dessutom välja storlek på
den platta man ska använda för att studsa bollarna med. Bollarna ska man skjuta ner brickor med. ·
Bakgrunden i spelet består av en
mängd olika scrollande skärmar som
ser ut som rymdlandskap. På vissa av
skärmarna har man t.o.m . smugit in lite
reklam.
Spelet går ut på att med hjälp av plattan studsa en liten boll på ett lager av
brickor som man ska försöka få bort.
Brickorna flyttar sig långsamt närmare
dig och ibland kommer fiender och lägger dit nya brickor.
När du fått bort alla brickor kommer
du till en ny nivå. Plattan du styr kan inte

Därmed inte sagt att man inte kan ha
nytta av programmet som läromedel.
Problemet är att alla orden är på engelska och att användningen i Sverige inte
är så stor. Programmet skulle bli intressant ur utbildningssynpunkt om det
översattes till svenska.
Jag tror nämligen inte att någon tonåring sätter sig ner och spelar Discovery med behållning. Det ljud som det innehåller är inte speciellt revolutionerande men grafiken är ganska hyfsad.

Kalle Andersson
Pris: 645:-
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bara studsa bollar utan också skjuta. Det
finns dessutom en hel del andra finesser. En snurrande boll s1o.m kommer
fram lite då och då ger dej 500 extrapoäng om du nuddar den. Det finns en
grej som liknar en Atari-symbol, som om
du skjuter ner den ger en extra boll på
skärmen och samtidigt ökar farten.
Ljudeffekterna i Demolition är enormt
bra. Dom består av inspelade (Samplade) ljud. Har man Amigan kopplad till en
förstärkare ger det en enorm känsla. I
Demolition börjar dom gå åt rätt riktning
vad beträffar grafiken som är jämförbar
med grafiken på ett arkadspel. Jag tycker att det är ett ganska roligt spel. Det
är helt klart ett av de bättre actionspelen som finns till Amigan i dagsläget.

..

Kalle Andersson
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• Wow! ett jättehäftigt arkadspel till
Amigan, tänkte jag när ja~ för första gången såg GoldRunner tran MicroDeal.
Människosläktets fortlevnad hänger
på det yttersta. Jorden har blivit en plats
där det inte går att leva länge till.
..Alla invånare måste flytta till den NYA
VARLDEN om det mänskliga livet ska
kunna fortsätta. Mellan den gamla och·
nya världen finns fiender kallade " Ring
Worlds of Triton". Det är en fientlig ras
med teknologi från miljontals civilisationer.
Den förstör allt intelligent liv (Du går
säker. Red anm) som närmar sig deras
bit av universum. Ingen har någonsin
vågat störa deras frid , men nu MÅSTE
någon! GOLDRUNNER - han ska
slåss med de sista motståndarna, han
ska förstöra, han måste göra väg igenom
"Ring Worlds" för att släppa fram jordens befolkning. Han är tuffare än stål,
han är hårdare än järn. Han är GOLDRUNNER. Fienden är obarmhärtig,
dom är allsmäkiga. Trots det måste
Goldrunner lyckas förg~ra dem. Endast
en är värd den titeln . Ar det du?
Det är historien bakom Goldrunner. När
spelet startar spelas en häftig låt samtidigt som en röst säger - ''Welcome to
Goldrunner". Här väljer du att spela en
eller två spelare. Sen startar spelet. Du
har tre stycken skepp till ditt förfogande.
Varje skepp är från börja utrustad med
laserkanon och '' boosters' '. '' Boosters'!
arna hjälper dig att flyga fort när det behövs. Du flyger med ditt skepp över ett
landskap som flyter mjukt fram under
dig uppifrån och neråt eller nerifrån och
uppåt på skärmen beroende åt vilket håll
du flyger. Nu gäller det för dig att skjuta
på allt som rör sig och akta dig för uppstickande byggnader som du kan krocka med . Målet är att minska en " Ring
världs' ' energi så att du får möjlighet att
passera ut genom områdets utgång. Energin minskar du genom att skjuta sönder landskapet du flyger över. När energin är tillräckligt låg flyger du till utgången och fortsätter sedan din jakt. Ditt
skepp har en styrka på fem som minskar

varje gång du blir träffad . När din styrka är nere på noll är ditt rymdskepp förstört och du får ett nytt (om du har något
kvar!) och samtidigt måste du börja om
att skjuta sönder planeten på nytt. Fienden kommer i olika skepnader mot di~
i olika formationer. Skjut sönder dem sa
fort du kan och akta dig för deras skott.
När du har klarat av en nivå får du chans
att tjäna lite bonuspoäng medans du flyger vidare till nästa. Till högerom det rörliga landskapet har du din status-display
som visar hur många skepp du har kvar,
din styrka, nuvarande niva (dvs. vilken
Ring Värld du är på) m.m . Här kan du.
dessutom se din poäng.
Goldrunner ger ett intryck av att vara ett
jättehäftigt spel och det är det också de
första gångerna man spelar det. Ljudet
är helt enormt bra och grafiken suverän.
Fienderna som kommer emot dig är väldi.9t bra Qjorda och rör sig perfekt. Lite
då och da under spelets gang hör man
en röst som ger olika kommentarer såsom " Watch out! , You ' re doing great!
etc." Felet är bara att man efter ett tag
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tröttnar på att flyga fram och tillbaka och
skjuta ner samma saker hela tiden. Spelet borde vara mer olikt gång från gång
när man spelar, tycker jag.
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DD lOO L
DD70L
DD90 L3
DD40L3

BOX
BOX
BOX
BOX

*
5 95: 395 : 375 : 195 : 769 : 4 2 9: 229 : -

""

F 100 5
F 7 0 5 12"
F 9 0 3 12
F 40 3 12

Di s k ettklippare (Notc hl på k ö pe t v id bes t ä l ln ing ö v e r 300 : ( Gäll er e j pa k e tpri se r e ll e r 3 12 " - Di s k ett e r l
Pa k et: * * PAKETPR IS EXTRA * *
0 DDlOOL + 100 DS / DD .+ NOTCH
1 DD l OOL + 50 DS / DD + NOTCH
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3 DD70L + 2 0 DSIDD + NOTCH
4 DD9 0L3 + 50 DSIDD 3 12 "
5 DD40L3 + 25 DS / DD 3 12 "
6 DD40L3 + 10 DS / DD 3 ij n .

Lås b,An ti s t a t.
119 : 89 : 119: 89 : -

( Vä r de 85: - l

* * * SKRIVAR E * * *
Sei k o sha SP-180VC
64/1 2 8
Se ik os h a S P- 1200 VC 6 4 / 12 8
Se i k os h; S P- 1200 AI Am iga

2 395: 2 995: 2 9 95: -

Or d er u nd e r 100: - Exp. ej. Mo ms ing å r
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TRAILBLAZER

MISSION ELEVATOR

LIGHTFORCE

The GUILD of THIEVES

Reset, sedan skriver du följande:
POKE 29738,234 : POKE 29739,234
POKE 30889,234 : POKE 30890,234
POKE 30891,234 : SYS 25729

Reseta och skriv SYS 2128 så får du
oändligt liv. D1 · dör inte när du rör eller
blir skjuten av en agent. Tiden tar inte
heller slut.

Poka följande så får du oändligt många
liv.
POKE 14235,234 : POKE 14236,234 :
POKE 14237,234: SYS 2061

Kolla innuti den röda biljardbollen .
Satsa på den grå råttan.
För att komma förbi råttorna i källaren
skall du 'pana' vattensystemet, glöm inte
att stänga av det sedan ...
I Main Bedroom skall du flytta på tavlan,
sätta dig i sängen och använda någon
sak (tex spegeln) för att trycka på den
översta knappen, då ...
Johan Tegnelius, Spånga

DRUID

DRUI D

Resteta och skriv följande:
POKE 34068,173: POKE 35793,173
SYS 5120

T HRUST
Reseta sedan knappar du in :
POKE 6139,234 : POKE 6140,234
POKE 6141,234 : SYS 2304

!CUPS

Gustav Kälvesten

Reseta och skriv följande:
POKE 3214,234 : POKE 3215,169 :
POKE 3216,0 : POKE 45826,234 :
POKE 45827,169 : POKE 45828,0
Sedan Återstartar du med SYS 2080

Reseta och skriv följande så försvinner
monstren så fort de kommit fram .
POKE 39271,255 : SYS 5120

TRAILBLAZER
Obegränsad tid:
POKE 29738,234 : POKE 29739,234
Mycket tid :
POKE 30889,234: POKE 30890,2324:
POKE 30891,234
Du startar spelet igen med SYS 25729

Följande tips kräver att du resetar datorn innan du använder dem. Samtliga är inskickade av Niklas Maravic i
Pålsboda.

ANTI RIAD
För att det skall gå lite bättre skriv följande:
POKE 43144,234 : POKE 43145,234 :
SYS 32777

HERO

slut på spelen från samma man

POKE 14652,25 : SYS 2128
Per Eliasson, Lammhult

WESTBANK

FIRELORD

Ladda in spelet, reseta och skriv följande så får du evigt liv.
POKE 12713,165 : SYS 4100

För oändligt många liv:
POKE 3740,99 : POKE 5721 ,238 : SYS
2304

WIZBALL

1942
Om du vill ha autofire i spelet skriver du
följande :
POKE 3198,234 : POKE 3199,234 : SYS
2640

Trond Moldal, Norge
Om du dör efter du har klarat nivå ett så
kan du trycka på 1 för att slippa bö9a om
från början . Om du klarat nivå tva också så trycker du bara på 1 och 2.
Robert Broed , Bromma

DEFENDER OF THE CROWN
Tänk på att det är Normanderna som
ska slås ut i första hand, inte Saxarna .
Du bör slå ut Normanderna så fort som
möjligt, slå helst ut dem från höger till
vänster. När du ska anfalla en Normands
borg ska du alltid ta hjälp av Robin Hood.
Låt aldrig din hemborg stå tom på soldater, då blir den ett lätt byte för fienden.
Pär.Jonas Jönsson, Eslöv

till 128:an. Dessa är The Last VB, Kikstart och The Three Musketeers.
De två törsta spelen har vi inte recenserat på grund av att de inte fanns .-r--:..-:..-:..-:..-:..-:..-_-:..-:..-:..-:..-:..-:..-:..-_-:._-:_-_-:._-:._-_-:._-_-:._-_-:._-_-:._-:._-:._-:._-_-_-_-:._-:._-:._-:._-:._--.:...-:._--.:...-:._--.:...--.:...--.:...--.:...-_--.:...--.:...--.:...--.:...--.:...--.:...--.:...--.:...--.:...-:...-_--.:...--.:...--.:...-:...-:...-:...-:...-:...-:...-:...-:...-:..-:...-:...-:.,i Sverige.

Hit skickar du frågor, tips
och undringar om spel av alla
slag. Vår Game Squad gör sitt
bästa för att hjälpa dig. Märk
kuvertet "Game Squad Corner". Datormagazin, Karlbergsv. 77-81, 113 35 Stockholm.

·----------WIZBALL

Jag har länge och väl suttit och grunnat över den förbannade rebusen till beskrivning man får med Wizball.
Att man ska plocka de gröna pärlorna har jag förstått, men hur tusan gör
man för att välja en icon??
Johan Svensson
Förbannade rebusen till manual? Det
står klart ovch tydligt i manualen:
Wigg/ing the joystick from lett to right
selects the teature represented on the
glowing icon at the top ot the screen.

översätter man detta tår man något i
stil med: Jucklar du med joysticken
från höger till vänster väljer du funktionen vars ikon lyser. Easy does
it!(Vad? Ikoner är helgponbilder. Skuttar jungfru Maria runt i någons
64:a??? red anm)

128:a SPEL?
Jag undrar om det inte finns några
spel speciellt till 128:an och om sådana
finns, varför ni inte recenserat dem .
Jovisst finns det spel till 128:an, men
det är inte många. För närvarande
finns bara tre titlar, vad vi känner till,

DISKETTER

HEJ HEMDATOR HACKING!
Jag har fallit för ett spel som jag sett
på en PC-dator, spelet heter Kings
Quest. Nu undrar jag om det finns till
64:an eller 128:an . Eller om det överhuvudtaget finns till någon CBM-dator förutom CBM PC?
Till att börja med tycker jag att du
ska sluta upp med att kalla oss tör
Hemdator Hacking! Angående spelet
så har jag inte sett det till varken 64:an
eller 128:an men både Kings Quest Il/
och Space Quest(som äri samma stil)
finns till Amigan.

VID KöP AV MINST:
20
100 800
DSDD
3"
40.00 38.00 37 .00
3.5 DSDD 135 TPI 11 .00 10.50 10.00
5.25" DSDD 48TPI
5.00 4.00 3.75
5.25" DSDD 96TPI
9.00 8.50 8.00
5.25 DSHD 96TPI 16.00 15.00 14.00
11

11

AMIGA??
Hej , jag skulle vilja veta om de stora
företagen Micro Prose, S.S.I och Epyx
ska göra några av sina gamla spel till
Amigan .
Jo Micro Prose har ju gjort sitt
Flight Simulator. Epyx arbet~r på s.in
sportserie och S.S./ har gJort sitt
Kamptgruppe. Men trenden peka_~ på
att gamla spel inte kommer att goras
till Amigan, istället kommer marknaden översvämmas av nya Amigaspel.

GHOSTBUSTERS
Hej, jag har kört fast i spelet Ghostbusters. Hur gör man för att klara det? Ska
man ha en viss summa pengar, eller?
Jag har frågat kompisar men ingen
fattar eller har jag missat något??
Matte, Märsta
Du ska ta dig in i Temple ot Zuul. Du
ska alltså komma förbi den stora
marschmallow-gubben som hoppar
fram och tillbaka framför en dörr . ..

AMIGADRIVE

STAR NL-10

EN 3.5 NEG DRIVE, 100%
KOMPATIBEL MED ORIGINAL
DRIVEN FRÅN COMMODORE
DOCK MINDRE, TYSTARE
OCH
BILLIGARE.
FÄRDIG
ATT ANSLUTAS.

STÅENDE
A4
SKRIVARE
MED
FRIKTIONS/TRAKTOR
MATNING, NLQ. HASTIGHET
120 TECKEN PER SEKUND.
MED INTERFACE FöR C64,
PC ELLER CENTRONICS.

PRIS: 1750:-

PRIS: 3000:-
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FOREV.POSTFORSKOTT
TILLKOMMER 1O: ·

BRANDDAMMSBACKEN30
424 36 ANGERED

Tank

Susa fram genom rymden med
blixtrande laserkanoner. Fienden finns överallt.
(K) 139:(D) 169:-

Slå dig igenom diktatorns massiva försvar, för att befria ditt
land. Vi litar på dig.
(K) 129:(D) 169:-

Solomons Key

High Frontier

,renom en jättelabyrint skall
du ta dig fram till ditt slutliga
mål.

Amerikas rymdförsvar ligger
helt i dina händer. Du har ansvaret, räddning eller totalt
kärnvapenkrig?
(D) 189:(K) 149:-

139:-

(D)

189:-

'•

Rene gade

Phantasie 111

Hur länge kan du överleva
bland storstadsdjungelns alla
faror?
(K) 129:(D) 169:-

(The wrath oj Nikodemus)
Strategi/Rollspel från SSI.
Kan inte bli bättre.
(Dl 229:(K) _

Jvysticken som går utanpå allt
annat! Microbrytarna gör spe/känslan och exaktheten fullständig.

Namn
Kass
ACE Il
149:Black Magic
149:Convoy Raiders
149:Living Daylights
149:Pirates
199:Prohibition
149:Re-Bounder
149:Revs +
149:Star Paws
89:Zynaps
129:Barbarian
149:Deceptor
149:Last Ninja
149:Quartet
149:Thing Bounces Back 149:Slag Fight
129:Oink!
129:Micro Rythm
49:Hades Nebula
139:Road Runner
149:Starglider
199:Azimuth, Justering 109:Blietzkrieg
149:49
Delta
1 :Deep Strike
119:-

64/128 SPEL
Disk
199:199:199:179:249:199:199:199:159:179:199:199:199:199:179:199:89:199:199:249:199:199

:-

Namn
Kass
Defender ofCrown
Destroyer
Guild ofThieves
Hollywood Poker
War Games Const Kit
Expert Cart 3.1
495:Advanced Art
Studio
299:Go For Gold
69
Eagles
129:Game Maker
179:Head over Heels
129:High Frontier
149:Inheritance II
149:Pirates ofbarbary coast
Max Torque
129:Mutants
99:Nemesis the Warlock 129:Nuclear Embargo
129:Rana Rama
139:R0que Trooper
Up Periscope
Superbas 64
Starliexter

Disk
199:199:249:149:249:(cart)
299:99:169:·
249:159:199:199:169:179:149:199:199:199:199:349:695:395:-

149:-

Spreadsheet (kalkyl)
299:Diskettklippare
69:r- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

-

T ERMINATOR

031-312818

64/128 SPEL

Starfox

(K)

(Amstrad)
(Amiga, Atari, Mac)
(C64/128, PC)
(Compls)
(IBM AT)

ORDERSEDEL Skicka in den redan idag! BESTÄLLARE
Antal Titel

Dator

PostorderkataloQ

Endast 2 59:·

Kass

Disk

Pris

Namn: ......................................................... .

Gratis

A dress: ........................................................ .

Postnr: ........... ... .. Ort: ................................. .
Telefon: ........................................................ .

Skicka ku pongen till:

DataPlay AB Tingvallaväg 22 C 195 00 MÄRSTA
L __________________________________

~tili 11.&:t :yt., :.ib ri.:t:::,l'-i 1:11·11 vi! ne ,!11 ub
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Killed until DEAD
På hotellet Gargoyle Arms har gräddan av världens deckarförfattare samlats för en helg av fest och gamman. Du
har fått information om att ett mord kommer att begås vid midnatt. Vad du inte
vet däremot är vem som skall mördas,
var, varför och hur.
Det är ditt jobb att lösa Hercules Holmes. Släkt med den store Sherlock Holmes, men med bara en bråkdel av hans
skicklighet.
På din sida har du däremot en modern
utrustning. Du har förberett dig väl genom att placera ut dolda mikrofoner och
TV-kameror på strategiska platser runt
om på hotellet.
Du drar dig inte för okonventionella
metoder, så det första steget i din utredning blir att bryta dig in hos de fem tilltänkta mördarna och söka efter ledtrådar. Med hjälp av dessa avgör du vilka
platser du måste bevaka, vilka möten
som bör spelas in och får ledtrådar till
mordet.
Efter att ha samlat på dig alla ledtrådar och bevis du kan hitta, går du över

till ditt viktigaste vapen, telefonen. Du
ringer upp ditt offer och ställer några frågor av typen "Kan x vara mördaren?".
Eller "Vad vet du om y som mordvapen?". På detta ger de tilltalade oftast
ganska egendomliga svar (men i det här
spelet ack så vanliga) som: "Om Sydney är mördaren, då sker det inte i hallen."
Är frågorna initierade och nära sanningen, märker du hur offret blir mer och
mer nervöst, för att till slut ge värdefullare svar som gör att du kan fastslå
mordplatsen, mordvapnet, mördaren eller offret.

• Microlllusions, kända för nyttoprogram som Dynamic Cad och Dynamic
Word, har nu kommit med ett spel av
arkad-äventyrstyp; The FaeryTale Adventure.
En qång för mycket länge sedan, i ett
land langt borta, levde tre unga män.
De var bröder, och de bodde tillsammans med fadern, som också var byns
främste krigare.
Ju lian, den äldste brodern, ville bli krigare. Phillip och Kevin, de yngre, var mer
lättsamma. De tyckte om att spela spel
och berätta historier.(Som Game squad
alltså Red amn)
En natt besöktes byn av onda makter.
Byn härjades av skelett och onda andar.
Efter ett par dagar skickade byns ledare ut pojkarnas far för att skaffa hjälp hos
konungen.
Efter en dryg vecka återkom han,
svårt skadad, för att meddela att
kungen inte kunde hjälpa dem.
Prinsessan hade just kidnappats,
och kungen var rädd för att hon
skulle råka illa ut.
Strax därpå dog fadern. Julian beslöt
sig för att ge sig ut för att bekämpa det
onda i världen, och hitta det smycke som
var grunden till allt ont.
Det är här spelaren kommer in i bilden. Han styr Ju lians färd runt Ian-

det med hjälp av mus, joystick eller tangentbord. Man träffar på
trollkarlar, krigare, levande skelett
och andra varelser. Om de är goda
kan de ofta hjälpa Ju lian på något
sätt, är de onda hjälper bara en
sak- att döda dem.

Alla svar qår tillsammans med informationen Iran spaningen in i arkiven,
där de kan sorteras och studeras och paralleller kan dras. Den här delen är lite
wand lik Cluedo, när man efter att ha
sorterat bort allt det omöjliga, bara har
sanningen kvar. När man har kommit
fram till lösningen är det bara att ringa
upp, kasta fram bevisen och föreslå ett
bra motiv, så erkänner brottslingen.

Döda varelser kan genomsökas, och
på så sätt kan man hitta nycklar, vapen,
magiska saker och annat som kan hjälpa spelaren mot målet. Vissa varelser
har ofta pengar som man kan köpa mat
och vapen för på speciella värdshus.
När Julian dör, ger sig Phillip ut för att
överta hans arbete.
Och när Phillip dör, fortsätter Kevin
jakten.
Själva speliden är ganska lik den
i Barbarian, men i The FaeryTale
Adventure är den bättre utförd.
Visserligen rymmer Barbarian ett
större mått av action, men FaeryTale har ett större land där man
kan röra sig mer fritt.
Med spelet följer en tecknad karta
som för det mesta stämmer överens
med spelet. Där finns de viktigaste vägarna utritade, men inte alla.
Vissa magiska stenar kan dock framkalla kompletta kartor på skärmen.

Det finns fyra olika svårighetsgrader,
med fyra till sju dekargåtorvar, vilket ger
gott om variation för olika smakriktningar och förmågor. Motiven kan ibland verka ganska triviala, varierande från mutskandaler till frukostflingestöld(!) .

Anders Kökeritz
Pris: 149 kr (K), 199 kr (D)
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Kortvågslyssna med
din dator!

MEDELVÄRDE: 3.5

FaeryTale-landet "Holm" har berg, floder, sjöar och skogar, medans Barbarian
"bara" består av ett underjordiskt system av gångar.
Musiken i spelet är mycket välgjord
och passar bra till spelets stämningar.
När man slåss mot någon ändras den
och blir en snabbare melodi.
Ljudeffekter är det lite sämre ställt
med, men det går bra iallafall.
Skärmen är indelad i två bitar, i
den nedre talar datorn om vad
spelaren företar sig. Här finns också menyer och den kompassliknande riktningsvisaren. I skärmens övre del syns spelaren snett
uppifrån, där han går omkring.
Grafiken är mycket detaljerad, så
detaljerad att det på en TV kan
vara svårt att visa allt.
Spelet använder för övrigt 640x200upplösningen, något som borde används i flera Amigaspel, tycker jag.
Enligt förpackningen tog det ett halvt
år för fyra heltidsarbetande programmerare att göra spelet, som rymmer 17000
skärmar med grafik.

Mårten Knutsson

NU kan du ansluta
din radio och se:
• De senaste nyheterna direkt från
nyhetsbyråerna

• Amatörradiotrafik, båttrafik ambassader
och mycket mer

Red: Mats Kempe
Anders Kökertiz

!~dge..

690:-

Frekvenshandboken:
Tillverkare:Micro
Kalifornien
Pris:450 kr (ca)

.•

Illusions,

GRAFIK LJUD SPEL- PRISVARDE VARDE

4'-3
2
1

5
4
3
-2

·-·

-·

"'-

-·'

--

NU KAN DU KÖPA DATORMAGAZINS PROGRAM PÅ BAND
ELLER KASSETT.
Innehåll: SKRIVÖVNING - lär dig
skriva maskin, samtidigt som du '
tävlar med dig själv. Basicskolans
REGISTERPROGRAM fram till
detta nummer. Vårt CHECKSUM-

PROGRAM. TERMINALPROGRAM I BASIC, Aven kompileratOch kanske lite mer - vem vet.
BANDPRIS 100:·· inklusive moms
DISKPRIS 120:-- inklusive moms_
skicka in pengarna till postgiro 54 17 70- 4 BLUE HEAVEN, så kommer programmen hem till dig i ett brev
Skriv ditt namn och adress som bilden visar. Oet är din adresslapp., så skriv tydligt. Ange även band el disk.

Hitta rätt bland alla 1000-tals kortvågssändningar!
• 480 sidor FYLLDA med information
• 75 nyhetsbyråer listade på 438 olika
frekvenser
• 82 olika väderstationer på 232 oLika frekvenser

285 .• •

• Sändningstiden, sändningsmoder
adre:sermm

•Pris....

COMTRONICS
Box 10035. 781 10 BO!ll..ANGE Tel 0243-253 20

MEDELVÄRDE: 3.8

DATORMAGAZIH program

"GUIDE TO UTILITYSTATIONS"

JUBILEUM
Vi firar 3-årsjubileum. Vid köp av
Seikosha matrisprinter SP-180 ve
eller SP-1200 ve erhåller du ett
x-tra färgband utan kostnad. (99:-)
SP-1ao ve 2.795:SP-1200 ve 3.395:Pris inkl. moms och frakt.

Ring 0472-740 40 NU!!!

/IJ//DELTA !~g~~/

ÄNTLIGEN HAR DU RÅD MED EN SUPERDATOR
ATARI 520 STM 3 695:512 KByte Ram , 512 Färger, Högsta upplösning 640x400 Klockfrekvens 8MHz, Omfång ljud 30 Hz-125KHz!!!
INKL DISKETTSTATION, MUS, TV-MODULATOR, BASIC, TERMINALPROGRAM

NÄR DU KÖPER ATARI ST AV
OSS FÅR DU DESSUTOM

C64/128
Kassett
Disk
ST

1. Ordbehandling
2. Grafikprogram
3. CP/M emulator
4. C-Kompilator (språk)
5. Lisp (Programmeringsspråk)
6. Spel (8 häftiga)
7. Ramdisk (Valbar storlek)
8. Häftiga ljud-demos
9. Grafik demos
10. Formatteringsprogram (Gör att du kan
lagra 810KB/disk)
11. 10% rabatt i år på program, böcker,
tillbehör
12. Medlemsskap i pyramid software
St-club med medlemsblad, rabatter etc.

ACEII
99:- Tufft act. spel
149:Lutistrider
249:- mot kompisen

NYTT
Renegade 129:HIT Pack 4 Elite 99:-

C64/128
Diskett
ST
XE Disk

Pirates of the
119:Barbary
189:Coast
119:- Piratäventyr.
Spännande
action.

08-756 90 93
Pyramid Software
Grytvägen 12, 183 65 TÄBY
(

)

Företag: Magnetic Scrolls/
Rainbird Software
Pris: 349 kr

Sllfl- PRIS-

.. GUfll v•
4
3
2
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The Guild ofThieves är det andra spelet i Magnetic Scrolls/Rainbirds serie om
landet Kerovnia. Det första var, som ni
säkert känner till, The Pawn. Det blev en
succe på både 64:an och Amigan. Jag
spelade Amigaversionen av "Guild of
Thieves" för att se om det skulle nå upp
i samma klass som ''The Pawn' '. Faktum
är att det är bättre!
Du är en småtjuv som vill bli med i
stortjuvarnas förening. Mästertjuven har
därför gett dig ett uppdrag som du skall
klara av. Han släpper av dig på en brygga en bit från ett mycket stort slott. Det
skall du ta dig in i och stjäla alla saker av
värde. Sedan skall du ta dig tillbaka till
mästertjuven så att han får bedöma ditt
jobb. Och tro inte att det är lätt. Slottet
ligger en bit in på land och rymmer förutom ägaren en mängd vakter.
Magnetic Scrolls har med det här
äventyret nått upptill lnfocoms klass när
det gäller förpackningen och materialet
som följer med.
Köparen får ett bankkort i Bank of Kerovnia, en tärning, ett kontrakt (för vad
har jag ännu inte kommit underfund
med) och ett nummer av tidningen
"What BURGLAR" (som tjänstgör som
bruksanvisning). Med följer också ett referenskort (Adventure Guide) där det
står beskrivet hur man editerar kommandon och olika finesser som finns endast på Amigaversionen.

Parsern (den programdel som tar
emot dina instruktioner) är mycket välgjord. Många kommandon finns och datorn reagerar snabbt på dem. Man kan
om man vill programmera funktionstangenterna så att man slipper skriva vanliga kommandon själv.
"The Guild of Thieves" är liksom
"The Pawn" ett grafikäventyr. Många
grafikäventyr är dåliga, men de här två
är det absolut inte. Beskrivningar över
ställen som man kommer till är mycket
detaljerade.
Det går mycket bra att spela spelet
utan grafik. Man kan skriva "GRAPHICS OFF" om man vill få en hundraprocentig textäventyrskänsla. Men det
vore synd att göra, för finare grafik har
sällan skådats. Vid spelets inladdning
nämner man inledningsmusiken, men
någon sådan har jag faktiskt inte lyckats
få fram på de två exemplar ja: har testat. Men man kan ju hopr,as '3tt det är jag
som på något sätt gjort fel ...
"The Guild of Thieve!"" J, aa1ska
svårt. Dock är det !!te ;actare än
Pawn", som av många uppfattades som
ett spel fö: e..perter. Engelskan är mycket trevlig uch inte alltför svår att hänga
med i.

"n.~

Mårt n Knutsson •
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Här kommer en karta på ett av de
populäraste spelen till Amigan, Barbarian från Psygnosis. Kartan är inskickad av Kenneth Sennland från Kiruna som får 500 kronor för sitt bidrag.
Nedan följer några tips till spelet.
1. För att kunna ta pilbågen måste du
vara snabb, pilbågen står nämligen på
golv som "rasar". Om man står där för
länge trillar man ned i avgrunden. Därför måste man stå nära kanten och trycka på symbolen för "hoppa" samt
"springa". När Hegor närmar sig pilbågen trycker man på "plocka" och när
ha;;-p;ockai upp pilbågen trycker man
två gånger på' 'försvara'', då gör Hegor
två hopp baklänges och man är i säkerhet.
2. För att döda draken skjuter man
två pilar på den. Tryck två gånger
på "slåss" följt utav ett tryck på
"försvara", då skjuter Hegor två
pilar och hoppar baklänges till
skärmen åt vänster.
3. För att få tag på skölden måste du
springa och göra en volt över yxmannen. På tillbakavägen gör du samma
sak.
4. På "hammaren" är det ganska
svårt. Man skall springa när hammaren
snurrar uppåt, runt sin axel. På tillbakavägen är det enklare ...
5. För att döda Necron måste du skicka tillbaka elden han kastar. I "ör att göra
detta måste du själv ha sk Iden. När
Necron kastar elden tryckt~r du på "försvara" då Hegor drar upp ':.kölden studsar elden tillbaka på Necron. När Necron är död bildas en juvel, det är Necrons själ. Plockar du upp den går Hegor
och kastar den i vulkanen , då börjar tiden gå baklänges och det är dags att ta
sig upp ...

s
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F = Fälla, fällor
Hm = Hoppande monster
V= Varulv
Sk = Stenkastare
M = Monster
P = Pilar
St = Levande sten
S = Soldat
B = Bågskytt
R = Levande rustning
N = Noshörning
Am = Apman ·
H = Snurrande hammare
0 = Orm
T = Trollkarl
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DRAKE

tima fil
För att klara Exodus måste alla rollpersoner ha en viss kunnighet i magi.
Annars får man stora svårigheter mot
slutet. Ett bra exempel är att ha tre EWizards och en Ranger. Observera att det
ska vara Wizards och inte Clerics eftersom Wizards kan användas i strid.
Magi
• Om du tycker att magi behövs låt då
en rollperson med lite kunskap i ämnet
utrustas med sådan.
• Mittar - Fungerar utmärkt mot skelett och tjuvar.
• Fulgar -Är stark och kan med fördel
användas mot·Giants och Bradles.
• Mentar - Denna formel tycker inte
Sea-Serpents om.
• Decorp - Använd denna mot Gargoyles och Dragons.
• Dag Mentar - Fungerar utmärkt på
Devils och Man-0-Wars ...
Detta bör göras:
Du måste ha uppnått nivå 25 innan du
' -., avsluta äventyret. Då är nämligen
Hit-Poängen så högade kan bli. När du
uppnått nivå tio skall du bege dig till grotta ett, där du skall leta efter en " Mark"
som du visar för kungen.
Ta dig till ön som är markerad med
ett e och gräv där. Då hittar du de
bästa skyddsmedlen.
Sedan tar du dig till grotta tre. Där teleporterar du dig till våning åtta. Där du
ska du hitta ytterligare två "mark".
Den fjärde och sista "marken" finns
i grotta fyra på åttonde våningen.
Nu är du klar att ta dig in i Whirpool i
ett skepp. Ta med mycket pengar!
Väl Inne i Forgotten Land ska du
med hjälp av kartor leta reda på
fyra 'shrines'. När du väl hittat dem
går du in och ger pengar för att öka
din förmåga Inom något område.
Sedan leatardu efter ett 'card'. Det
finns fyra 'cards', ett på vart och
ett av de fyra 'shlrnes'.
Nästa steg blir att leta reda på en ö i
sydvästlig riktning. Med ett skepp ska du
försöka finna ingången, den finns vid en
orm. Dådu harfunnitormen(och ingången) ska du vara så nära ormen som
möjligt och säga 'Evocare'. Detta med-

öc.rialligbLi~~~Wr.JWI..
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och därmed få syn på ett slott.
Lämna skeppet i övre högra sidan så
att du kan gå fram till slottet. Fortsätt gå
tills en "moongate" dyker upp. När det
händer ska du gå in på den och fortsätta tills du kommer fram till månen. Väl
där ska du skriva upp numret på månen.
Om du skulle hamna i någom olämplig
"moongate" så hoppa över till någon
annan men akta dig för att gå in i en med
ornvänt nummer (ex. om du kom i 4,0, gå
inte in i 0,4 )

.Gå.i i.: '.Jnopg

' ' tiU&.du.hitta(

en häst. Sen går du till sista
'' moongate'' plattformen och går
in i "moongaten" med det omvända numret (ex. gick du in på
"moongate 4,0 så gå då till 0,4). Efteråt kommer du till din första
"moongate".
Rid hästen över båten och gå in i slottet (gå in med full magisk poäng). Använd kartor för att komma till platsen där
t-r::i ·,anels' finns. Ridsnabbtditochförsök undvika att slåss.

som vapen . Var försiktig när du närmar
dig 'panels' -det röda golvet anfaller!
Använd 'Noxum' besvärjelsen . Golvet
kommer att anfalla flera ganger. Försök
bara rida framåt!
När du kommit fram till de fyra 'panels' stoppa in korten från vänster till höger i följande ordning: Love, Sol, Moon,
Death.
Tolga Turkoglv
Krögarv. 32 Nb
145 52 NORSBORG

Må~a~~~\lalldbar.a.i.ia,~·~---

KORTA FÖRKLARINGAR :
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= exotics (best armours)
= dungeons
= castle

~

= town

E

= moong::ites
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I subrutinen på raderna 200-220. Här

FINA BILDER?
Hur gör man enklast högupplösningsbilder på en C64 på andra adresser än
8192-16191, och hur gör man för att spara
bilderna på band?
Mr.H
Det absolut enklaste sättet är att
använda ett ritprogram, t.ex. Koala
Painter. Det finns en version av Koala Painter där man kan spara sina bilder både på disk och på band. Annars
blir det genast krångligare. Vill man
ha högupplösningsgrafik på andra
ställen i minnet än mellan 8192 och
16191 blir man tvungen att på samma
gång flytta på bildskärmsminnet och
tecken-generatorn. Det kan ge problem, eftersom färgerna till en normal
högupplösningsbild finns i just
skärmminnet.
Nedan är I alla tall ett program som
använder 16384-24383 tör högupplösningsbilden, och 25600-26599 tör
färgminnet (textskärmen).
En 'självgjord' bild sparar man enklast med hjälp av en maskinkodsmonitor. Vilken som helst går bra. I Micromon (en känd Public Domain monitor) skriver man 'S 2000 3140 "filnamn" 01' för att spara på band, och
'S 2000 3140 "filnamn" 08' för att spara på disk. Detta gäller alltså 819216191.
Vill man spara andra minnesareor
är det bara att byta ut det törsta och
det andra talen, som står för start- och
slut-adress. Dessa ska vara i HEX,
men omräknlngstunktion finns i de
flesta monitorer.
10 POKE 56578,3
20 POKE 56576,(PEEK(56576) AND
252) OR 2
30 POKE 53272,144
40 POKE 53265,59
45:
50GOSUB200
55:
60 POKE 56578,3
70 POKE 56576,(PEEK(56576) AND
252)'OR 3
80 POKE 53272,21
90 POKE 53265,27•
95END
99:
200 FOR X=0 TO 999:POKE
25600+X,15:NEXT X
210 FOR X=0 TO 7999:POKE
16384+X,15:NEXT X
220 POKE 198,0:WAIT 198,1:RETURN

Rad 10 och 60 möjliggör att man
kan låta grafikchipet 'byta bank'. Rad
20 ställer in grafiken för minnes-arean
16384-32767 ( .S 4000- $ 7fff), medan
rad 70 ställer tillbaka chipet till 'normala' 0-16383 ($ 0000- 3fff).
Rad 30 ser till att färgminnet hamnar med start 25600, och rad 80 ser efteråt till att det hamnar det det ska
vara igen, på 1024 ($ 0400).
På rad 40 och 90 är det själva högupplösninen som sä~ på respektive
stängs av igen, de två viktigaste raderna av alla alltså, Och slutligen då

f
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färgas och tömms helt enkelt skärmen i två loopar, innan programmet
på rad 220 väntar tills man trycker en
tangent. För att få någon liten variation på det hela kan man byta ut värdet '15', dels på 200 och dels på 210.
Men att rita bilderna, det får du klara
av själv!
Harald Fragner

Nollmodem

J

ag undrar bara vad ett så kallat Omodern är för något. Jag läste i nr
6-87 att man kunde köpa ett sådant
till mycket lägre pris än "vanliga" modem. Fungerar 0-modemet likadant som
ett vanligt modem eller krävs det någon
speciell utrustning?
Ett 0-modem är en slags "interface" som låter dig koppla ihop två datorer med en kabel. Det är inget som
går över telefonlinjen och kan sålunda inte jämföras med ett ~anligt modem. 0-modemet kopplar helt enkelt
om så att vissa stift på serieportskontakten (där du kopplar in ett modem)
på den ena datorn går till rätt stift på
den andra datorn.

I håller det material som du letar efter.
Boken kostar 219 kronor och leveranör är: HK Electronic 14 Software 48
tel. 08-7339290

I Poke till 128

I

nummer 3-87 förklarade ni hur man
gjorcle ett run/stop-restore skydd til l
64. Ar det samma kod till 128:an?
Fram för mer programmering
på 128:an!
Nej. Använd istället POKE 808,125.

SYS i BASIC

M

ag skulle vilja veta om det finns
spelkassetter som plugg-in modul? Själv har jag plugg-in modul
som är nyttoprogram .
Finns det? Och var kan man köpa det i
såna fall?
David Fahlander
Svaret på din fråga blir njae. För ett
par år sedan fanns det en hel del spel
på plugg-in modul till 64:an. Men eftersom det är dyrare att tillverka sådana jämfört med kassetter eller disketter försvann de ganska fort från marknaden.
När det gäller nyttoprogrammen
som fortfarande finns i lite större utsträckningen tår man väl kanske anse
att man vinner så mycket i tid vid inladdning och så att det är värt sitt pris.
Nu tör tiden kommer det inte speciellet mycket nyttoprogram på pluggin modul heller. Visst går det säkert att
tå tag på spelprogram på plugg-in moduler, men dom är inte vanliga och
dessutom brukar dessa spe/ inte ha
så hög kvalite.

ånga läsare har undrat hur man
ska göra för att lägga in SYS i ett
BASIC-program som startar ett
program som ligger någon annanstans
i minnet.
Låt oss säga att du har ett maskinkodsprogram som startar på adress
16384 och är 1500 bytes långt och slutar alltså på adress 17884. Det som
många undrat om är alltså hur man gör
för att lägga till programraden:
10 SYS 16384
Gör så här i programmet:
Hoppa ur maskinkodsmonitorn eller
vad du nu har gjort programmet med. Innan du hoppar ur måste du ta reda på
vilken adress ditt program slutar på (I
detta exempel 17884). Skriv NEW, och
lägg dit programraden 10 SYS 16384.
Skriv:
PRINT adress - INT(adress/256)*256,
INT(adress/256)
I stället för adress sätter du in ditt programs slutsadress och då bör du få värdena 220 och 69. Skriv därefter:
POKE 45,Värde1 + 1 : POKE 46, Värde2
Värde1 är alltså 220 och Värde2 är 69.
Glöm inte att addera 1 till Värde1 .
Därefter kan du spara programmet
som vanligt med exempelvis SAVE
''programnamn'',enhet.
När du laddar in det sedan kan du
starta det med RUN.
Naturligtvis måste du ju ändra SYSkoden beroende på var ditt program
finns någonstans. Om ditt program ligger långt ner i minnet, i början av BASICområdet (vid 2048 och uppåt) kan SYSkoden och ditt maskinkodsprogram
krocka med varandra. Men så länge ditt
maskinkodsprogram håller sig ett 10 tal
bytes över ditt adress 2048 är det dock
ingen fara.

Böcker
om grafik

CP/M på
Excelerator?

jena DatorMagazin!
Jag är en kille på tolv år. Jag skulle köpa böcker om grafik och om
hur man gör grafikspel på ett förståeligt
sätt. Finns det några sådana böcker och
hur mycket kostar de?
I förra numret av DatorMagazin (Nr
7187) recenserade vi en bok som heter VIC-64 - Grafikboken som inne-

jenixen!
Kan man använda CP/M läget på
128:an med diskdrive Excelerator
(el. liknande) eller måste man köpa en
1571?
Ja, det kan du, men bara under vissa förutsättningar. En Excelerator (el.
liknande) kommer att bete sig precis
som en 1541:a i CP/M läge. Du kan

Plugg-in
kassetter?

J

T

bara läsa program som är överflyttade till 1541-format. Alltså kan du inte
läsa diskar från andra datormärken,
som 1571 i -riss mån kan göra. Dess, utom år en Excelerator mycket långsammare i.in en 1571

T

Reset

till 64:an

H

ej!
Jag undrar om det finns någon
kod för reset till C-64, eller om
man måste ha resetknapp?
C-64 Lover.
Om du har kontrollen över 64:an och
inte kör exempelvis ett spel eller så,
kan du lätt reseta din dator med SYS
64738. För att göra en reset när du
spelar ett spel måste du ha en resetknapp. En enkel resetknapp består i
ledare som sluter stift 1 och 3 på
64:ans userport. Men det är inget som
jag rekommenderar. Många 64-ägare
har förstört sin dator genom att koppla ihop fel stift.

klia er i skallen och undra!'Vaffö gö den så för?"
Skriv istället till vår Commodore Wizard; Kalle Andersson. Datormagazin. Karlbergsvägen 77-81, 113 35
STOCKHOLM.

NÅGRA PROGRAM SOM INTE
FUNGERAR MED MER ÄN 512 KB:
Winter Games
WorldGames
Hollywood Poker
Balance of Power

Challenger
Phalanx
Amlga Karate

c/run systemlnofastmem (och trycker på
Har du mer än 512 kB minne i din Amiradmatningstangenten)
ga? Då har du säkert råkat ut för att visc/execute sys:s/startup-sequence (och
sa spel och program inte fungerar.
trycker på radmatning)
Ibland vägrar programmet helt enkelt att
Efter en stund syns en ruta i skärmens
starta, men oftast är det grafiken eller ljuövre vänstra hörn . Då skall du sätta i
det som förvrängs.
programdisketten igen och vänta på att
Detta beror på Amigans interna uppprogrammet laddas in.
byggnad. De specialprocessorer som
Naturligtvis kan man stänga av datorn
sköter grafik och ljud kan inte använda
och montera bort extraminnet. Men det
mer än de första 524288 minnespositiosliter onödigt mycket på kontaktdon och
nerna.
om man har en Amiga 2000 är det dessIbland händer det att operativsysteutom omständigt att skruva av locket,
met AmigaDOS ändå lägger grafik- och
osv.
ljuddata där, till följd att programmen inte
fungerar som de ska.
Mårten Knutsson
På den Workbench-diskett som du - - - - - - - - - - - - - - - .
fick med din Amiga finns det i SystemAMIGAlådan (System-directory) ett program
WIZARD
kallat NoFastMem. Det "lurar" operativsystemet att tro att det inte finns något
Det har böljat strömma in frågor om
extraminne. Om man avbryter programAmigan till oss. I sådan mängd fakinladdningen, startar NoFastMem och
tiskt att vi beslutat öppna en speciell
låter datorn fortsätta så fungerar det för
Amiga-Wlzard.
det mesta.
Här ska våra Amiga-experter försöka ge dig svaret på Commodores nyGÖR SÅHÄR:
aste och mest spännande dator. Skriv
• Sätt programdisketten i interndriven
till "Amiga-Wizard", Datormagazin,
(dfO:).
Karlsbergsv. 77-81, 113 35 STOCK• Slå på strömmen.
HOLM. Glöm inte att skriva ditt namn,
• Håll nere CTRL- och D-tangenterna
adress och telefonnummer. Vi kan besamtidigttills du ser "**BREAK-CL!"
höva kontakta dig personligen om nåpå skärmen . Då byter du ut programdis- got är oklart. M~n i tidningen tår du giketten mot en Workbenchdiskett och
vetvis underteckna med en signatur.
skriver:

ÅRTIONDETS MATCH
MELLAN DE NYA MODERNA DATORERNA

AMIGA

MOT

ATARI

- Stort urval
av prog camvara!

RINGHÖRNA

OS "BÄSTA BITEN STAN"

ATTRAKT VA PRISER!
-
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OLIKA SLAGS
HACKERS
• Efter förra avsnittet av "Hackingens
historia'' fick vi en del reaktioner på definitionen av "hackers". Många " hackers" anser att folk som knäcker och kopierar spel , bryter sig in i datorcentraler
etc inte ska få kallas "hackers".
Och i allmänhetens ögon är "hackers" just sådana som bryter sig in i datorcentraler och stjäl hemligheter.
I denna artikelserie har vi dock utgått
från den definition av hackers som ges
i böckerna "Datorernas häxmästare" av
Bill Landreth och Steven Levys "HACKERS - heroes of the computer revolution". Vi välkomnar dock inlägg om
den "rätta" definitionen av hacking.
Många skilda ting
Som "datorintresserad" kan man
ägna sig åt många skilda ting. utforska
datorer i största allmänhet med syfte att
lära sig mer. Eller helt och hållet hänge
sig åt att förbättra program och ständigt
skapa nya program som kan användas
vid programmering, sk Tools. Det är väl
till denna grupp "tho true hackers" från
MIT hör hemma, tidigare beskrivna i
artikel-serien .
En grupp som dock oftast glöms
bort är de som satsar på hårdvaran och struntar i programmering.
Hårdvaru-hackers. De älskar att
skruva sönder datorer, bygga nya
förbättrade interface m m. I Sverige ofta kallade "lödkolvsnissar' ', Utan denna grupp skulle
övriga knappast ha några maskiner att knappa på.
Denna grupp "hårdvaruhackers" föddes på hösten 1973 i Berkeley i Kalifornien, då datorer var gigantiska monster
som framställdes som domedagsmaskiner i diverse skräckfilmer.

tagons datorer och utlöser tredje
världskriget. I verkligheten är denna
grupp ytterst liten . Den rätta beteckningen borde vara telefon-freaks och den utvecklades långt innan datorer fanns i
varje hem.
Mest känd blev Joe Engressia, 22,
genom en artikel i Esquire som
publicerades 1971.
Liksom många andra telefon-freaks
var han blind . Han hade börjat sin hobby redan 1957 genom en slump. Han
hade då ringt ett samtal till en telefonsvarare. Medan han lyssnade på meddelandet visslade han. Och upptäckte
plötsligt att inspelningen stängdes av!
Joe började experimentera. Efter ett
tag upptäckte han att bara genom att
vissla på ett speciellt sätt gick det att
koppla samtal världen runt. Det gick till
och med att ringa gratis!
Visslade vidare
Visslingens möjligheter spred sig
snabbt vidare Och det blev inte bättre
nar man upptäckte att en visselpipa som
fölJde med gratis I cornflakes-paket låg
på exakt rätt tonhöjd för att styra telefonsystemet. Nu kunde nästan vem som
helst ringa gratis vart som helst.

I

•

H

acki~gens
istona ~

••

En kvarts kilobyte
Med dagens mått mätt hade den inte
mycket att erbjuda. Minnet var på 256
bytes(!) och man fick programmera den
binärt via 16 strömbrytare.
Men Altair blev en stor framgång. Den
såldes i tusental till människor som älskade tanken på att lägga ut en enorm
summa pengar (då) för att få ~itta några dygn och löda ihop en krånglig ma. skin som egentligen inte kunde uträtta
något nyttigt. Spelar ingen roll tyckte de
smått fanatiska köparna. Det var just ut.maningen som var värd priset. Se där,
denna grupp kan kallas de första riktiga
hårdvaruhackers.
Genom filmen Wargames kom beteckningen hackers i mångas ögon att
beteckna datorintresserade ungdomar
som från sin hemdator bryter sig in i Pen-

GEOS -- eller Graphic enviroment operation system är ~ ;
något som på kort tid blivit ......,...._...,,............,,.,._.....nårmast ett modebegrepp ..m~~~~!.::"':=:~~~;:::;"'-':;;'-=:;::~"";.':--;:::~~-;;"':..:.::::.::...~.
inom datavärlden.
Mest har det handlat om
GEOS till stora datorer. Men
nu har det även dykt upp till
64:an. Datormagazins Tomas
Hybner har testat och blivit
starkt kritisk till systemet.

GEOS från Berkeley Software är ett
steg i 64:ans förnyelseprocess. Till det
har det kommit en hel del utbyggnadsmodulertill 64:an såsom extraminne, en
modul som snabbar upp 64:an och det
senaste tillskottet är en 3.5 tums diskdrive (samma storlek på disketterna som
Amigan har) .
Det hela började med G EOS som ger
din 64:a en helt ny stil. Genom att peka
på olika saker på skärmen med en pil
som styrs av joystick eller mus startar
man upp program och kör dessa.
Tyvärr är GEOS än så länge ett
ganska slutet system, man kan
inte köra vilka program som helst
och man kan inte själv göra egna
program som använder GEOS alla
faciliteter.

Sprida datorerna
I Berkeley fanns dock en grupp som
ville sprida datorerna till folket. People's
Computer Company. Det var hos denna grupp som iden om små datorer i varje hem först väcktes . . .
Men drömmen blev verklighet
först 1975 genom omslaget i elektronikbyggartidningen Popular
Electronics: Bygg din egen dator
för endast 397 dollar!
Bakom byggbeskrivningen till denna
världens första hemdator stod ett litet bolag kallad Model Instrumentation Telemetry Systems (M ITS) och ägare Ed Roberts. Tillsammans med sin ingenjör Bill
Yate senare mycket berömd) byggde
han persondatorn kring lntels nya mikroprocessor 8080. Namnet på datorn var
Altair 8800.

GEOS håller
inte måttet

Några tekniskt begåvade ingenjörer byggde senare s.k. MF-lådor
med vars hjälp man kunde generera alla de toner som krävdes för
att styra telefonnätet.
Det var först 1980-81 som telefonfreaksen började använda datorer i större skala för att vida sin hobby. De använde sina kunskaper om telefonnätet kombinerat med modem och hemdator för
att komma in i stordatorer. Mest av nyfikenhet. 414-gruppen från Wisconsin
och The Inner Circle kom dock att
skrämma upp allmänheten rejält och för
evigt felaktigt förknippa "telefoncrackers" med hackers.
Spel-hackers
I slutet av 70-talet började hackeretiken förändras på grund av alla de billiga hemdator som fanns att tillgå. Den
viktigaste förändringen var den att programmering inte längre var en ren
hobby-verksamhet för många. Det hade
blivit ett sätt att snabbt tjäna stora pengar. Hemdator-användare hade också
slutat besöka dator-klubbar tör att byta
program. I stället köpte man sina program i den lokala databutiken .
Dataspel hade blivit en hårdvara. Något som kostade pengar. Därmed en u_
tmaning för många. Har man en dator vill
man ju gärna ha så många program som
möjligt till den . Och eftersom program
kostar pengar är det betydligt billigare
att göra en kopia.

Christer Rindeblad
Nästa avsnitt: Historien om
Bill Landreth.

PtmAG~flU BAA flS

GEOS är gjort för mycket små företag
och smårikt folk som använder 'det i
hemmet till olika funktioner, som lika
gärna skulle kunna göras med andra
program . Allt som allt finns det fyra olika utbyggnadssatser till GEOS i Sverige. Tillsammans kan de ändå inte göra
GEOS till det ultimata verktyget.

Writer's Workshop
Den här disken innehåller version 2.0
av GeoWrite som är en mångsidig men
korkad ordbehandlare till GEOS. Den
har möjligheter att lägga in bilder från
disken i texten. bilderna visas inte när
man arbetar med texten utan bara när
man skriver ut texten .
Att skriva ut texten kan vara ett litet
problem också med tanke på att det inte
finns några filer om hur skrivaren ska
konfigureras på själva GeoWrite disken
utan de får antingen kopieras in eller
också får man använda två diskdrivar.
Geos skulle inte klassas som en äkta
ordbehandlare utan snarare något i stil
med reklambladsframställare. Detta beroende på att de som har utvecklat GeoWrite har tagit förgivet att de som ska använda programmet helst arbetar med en
grafik, olika textstiler och storlekar på
dessa.
Att sedan GeoWrite uppträder
mycket underligt när använder olika stilsorter i samma dokument är
något som är otroligt påfrestande
och efter ett tag avstår man hellre.
GeoWrite är däremot idealiskt för att
framställa kort, brev och till och med
små tidningar!

Gott om tillbehör för GEOS till 64:an. Men systemet får tummen
ner av Datormagazins recensent. "Onödigt", anser han
Håller inte måttet

GeoDex

Men att programmet inte håller riktigt
vad man förväntar sig av en ordentlig
ordbehandlare visar sig när man använder det.

Regsiterprogram är ju alltid attraktiva. Geodex är ett sådant och om det är
något som är väldigt ensidigt i Geos så
är det det här. GeoDex är ett adress och
telefonregister.
Det är helt omöjligt att ändra eller lägga till någon av de poster som finns så
man får nöja sig med att skriva postnummret i rutan för den amerikanska
ZIP-koden. Man tvingas också nöja sig
med att den skrivs ut efter ortsnamnet.
GeoDex innehÅller inga speciella faciliteter som kan vara värda de 395 kronor programmet kostar. För att dra en parallell med vad du får för pengarna så
kan vi anta att du köper 32 nummer av
Datormagazin och knappar du in programmen i Basicskolan, då får du ett registerprogram som gör lika mycket om
inte mer än GeoDex. Men på samma
gång får du mycket mer på köpet.
Visst är GeoDex ett ganska trevligt
program som innehåller ett par småfinesser såsom att allt man skriver in
hamnar i bokstavsordning direkt, men
det känns ändå lite tunt och det faktum
att man använder det i GEOS gör det
hela bara krångli~re.

Normalt när man letar efter ett ord
i en text så förväntar man sig att
datorn struntar i om det rör sig om
gemena eller versala boksträver.
Det gör inte GeoWrite.
Att GeoWrite bara är kompatibel med
sig själv är något som är irriterande. Man
kan inte skriva en text med GeoWrite
som man sedan ger till en kompis så att
han ska kunna läsa den en ordbehandlare av annat märke. Man kan inte heller skicka upp en text ttll en databas och
tro att någon som inte har GeoWrite ska
fatta ett smack av vad som står.
Med på GeoWrite disketten följer ett
program som kallas Text Grabber som
du kan konvertera texter från andra ordbehandlare till GeoWrite format med. Irriterande är att de inte gjorde så att man
kunde konvertera texter åt andra hållet
också.
På disken finns också ett program
som tillåter dig att skriva ut texten på en
Apple Lazerwriter, men hur många har
en sådan??

FontPack 1
Det här helt enkelt en diskett med olika textstilar på. Den är inte så användarvänlig som man kan tänka sig . Man är
som användare tvungen att kopiera in
de olika fonterna på de disketter som
man har program som man vill använda fonterna i.
Det är inte så jobbigt men att man
sedan bara kan använda de sju
första fonterna på disketten. Det
medför genast lite mer krångel om
man redan har fonter på den disk
man vill ha några nya på.
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DeskPack 1
Detta är ett" generellt utbyggnadspaket med fyra olika program till GEOS, det
innehåller bland annat än mvcket önskad symboleditor och det första spel
som någonsin gjorts till GEOS.
Graphics Grabber låter dig hämta grafikbilder som är skapade med hjälp av
andra grafikprogram än GeoPaint.
Dessa bilder kan du sedan använda i
GeoPaint och i GeoWrite. Att programmet bara fungerar med filer från PrintShop och Newsroom är en annan femma.
Till samma femma hör att programmet bara kan göra det hela i en riktning,
dvs konvertera till GEOS format.
Ändra symbolerna
lcon Editor ger dig möjligheten att
ändra de olika symboler som finns till
program och filer. Du kan också skapa
helt egna symbvler. Det här programmet
är det ända i GEOSfamiljen som kan
ändra något I Geos till det man själv vill
att det ska vara. Editorn är lättanvänd
men är ändå lite begrän
Calendar. Ett kalender ogram kan
vara bra men är det verkligen så praktiskt att ha det i datorn? Det kan i och för
sig vara praktiskt om man i början av
veckan sätter sig och tittar igenom de
större händelserna man har framför sig.
Detta är fullt möjligt eftersom programmet tillåter dig att planera in saker ända
fram till nyår 1999! Om du vill kan programmet ge dig en lista på de dagar du
skrivit in något på.
Black Jack är ett kortspel som ofta förekommer på Casinon och nattklubbar.
Black Jack kan närmast jämföras med
spelet '21' det gäller att få 21 eller under.
Kommer man över är det kört.
Efter varje kort får man satsa pengar
som sedan kan dubblas eller förloras.
Grafik och ljud är inget att tala om, det
här spelet är bara till för att spelas om
man inte alls har något för sig som ren
förströelse i väntan på att någo} ska hän-

da.
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1'äs!cskolan6
ET SKALC
STÅ: POS(60,4) : PE=·i på
rad 60. - INTE PS. Då programmet fungerar skall 64:a ägare skriva
POS(600,4) och 128:a dito POS(1500 4).
Jag ändrade namnet på den två-dimensionella mat~isen
- av pedagogiska skäl, men glömde att ändra DIMensioneringsraden. DET AR L.4TT ATT KONTROLLERA att en DIMensioneringssats är riktig. Kan man
skri~a in f~er ä~ elva poster, är DIMensioneringen riktig,
ty v~r b~s,c kr?.ver DIMensionering om man har pler poster an t,o. FOR LÅT MIG! Det skal I inte
upprepas. REM-satserna från rad 50000
används fortsättningsvis för programändringar & förklaringar. LÄS OM NES på
rad 20130, som skal I tas bort och ersättas
med__ ; (semikolon).Vid reprofotograferingen forsvann : (kolon) på rad 2400 raden
skall se ut så här:

Tt/låJJJSUJoduJ 6
60 DIM POS(60,4) : PE=l
330 REM FOS=SKRAPVARIABEL VID SORTERING
340 REM P=POST NR-. F=FALT NR-VARIABEL V
ID SORTERING S=FALTNAMN OMV. T. STRÄNG
350 REM Q=VARIABEL SOM FLYTTAR MED POSTE
NS ALLA FÄLT VID SORTERING
20140 PR I NT '' ~ 5=TV-SE 6=SRT 7=D I SK SPARA
8=DISKLADDA ~
NES
20210 IF VS=CHRS(54) THEN GOTO 6000
50003 REM KONTROLLERA DIM POS(60~4) PA
RAD 60 OCH: (KOLON) SIST PARAD 2400
50004 REM KONTROLLERA ATT NES AR BORTA 0
CH ERSATT MED i (SEMIKOLON) PARAD 20130
11

2400 IF POS(l,0)=SS THEN FOR J=0 TO 3:
PRINT POS(l,J) :NEXT J

Nu börjar vi med tilläggsmodulen.

SWAP
~~~

T=A
A = B

B =T

SWAP FINNS
INTE I C64
ELL ER C128.
Det är dock vad
vi gör i vår
sorteringsrutin.

~t-

~,,
~B

ärtvå stränfil

innehåller värdena 7 och

5.

T är en skräpvariabel eller
skräpsträng. (T=tillfällig)
" Chip! Pl acera värdet av A
i skräpvariabel n T" Chip tar

l\.)

7:an i munnen och g~r till T .

Det här är Chip.
Han skall lära Dig
sortera. Men varför
en hund? Jo en
hund kan i likhet
med Din dator endast utföra en
sak i taget.

Jw
"Chip! Flytta värdet av B
till A ." Eller på datorspråk
tilldela variabeln A värdet i

8. Chip tar 5:an i munnen
och går till A.

Va , det ä r ju upptaget .
Lugn , det spelar ingen roll.
Chip petar u nd an 7:a n , så
så att 5:an får plats. 7:an
har blivit sopor eller

GARBAGE.

"Chip! Flytta värdet av den
tillfälliga skräpvariabeln T till

B'.' Eller på datorspråk:
tilldela variabeln B värdet i T.

c5orlerflljsmoduls,
6000:
6010 PRINT LIS ''~ SORTERINGSMODUL.
SORT
ERA EFTER 0= "NAS 111111";
6020 PR INT
1= ''GA$
2= ''PAS
3= ''TE$
MES
6030 INPUT
a,/ÄLJ FALT ''; S
6080 PR I NT UR$
SORTERING P AGAR''
6200 FOF: P=,0 TO PE-2 : FOR F=~ TO PE-2-P
11

Då Chip placerat 7:an på
Bhar han avslutat bytet.

Värdena i A och B har
bytt plats.

Il

Il

11

Il

Il

11

11

6300 IF POS(F+l,S> < POS(F , S) GOTO 6600
64001 PF: r NT Pos <F. s > .. 1 .. F'os <F + 1 .. s > = r
NEXT F
6~0(1 IPR I NT ( F'E-1 > -P
VARV ATEF:ST AR ~ " : /
!STOP ;!NEXT P: S=.0 :GOTO 20000
6600 /PR I NT
BYTT POST ~~ FLYTTAT FALT/
r .. ; = 1FOR Q=,0' To 3
6700 FOS = P0$(F+1JQ> : POS(F+1 1 Q> = POS
<F,Q)
: F'O$-(F 1 Q) = •FOS-1: PRINT Q;[
6800 NEXT Q: GOTO 6400
V

'

II

II

Rad 6700 är SWAP-delen i vårt registerprqgram. FOS = skräpvariabel.
SORTERING ÄR INTE SVÅRT Du det.Skriv CONT och inget
men det tar en stund att komma annat, så fungerar det.
på hur det fungerar. "Knappa in
Tecknen i slutet på rad 6010
och titta, så lär Du Dig bäst.
betyder »flytta markören 5
steg bakåt. Skriver Du fel,
Sorteringsmodulen har utformats så, blir menyraderna fel.
att datorn visar och lär Dig hur sorte·
ringen fungerar. I rad 6500 finns koRad 6030 låter Dig välja hur
mandot STOP. Det avbryter program- Du skall sortera. OBS! Detta
körningen. Om Du inte ändrar något, är en mycket primitiv sortekan Du fortsätta körningen med
ringsmodul. Längre fram komCONT skrivet i direct mode.
mer en bättre.

valda fältet . De andra flyttas bara
med. Variabeln P räknar upp posterna & F de fyra fälten i varje post.
S är det fält, som Du valde att sortera efter i inputsatsen på rad 6030 .
Om alla poster ligger i ordning händer
ingenting. Hittar datorn en osorterad
post, byter posterna plats enligt
SWAP-metoden . Loopen for q= 0 to
3 flyttar med alla fält.(rad 6600)

bort allt som har inramats i
modulen. Spar därefter program•
met med annat namn, så har
Du båda varianterna.

SKÄRMEXEMPEL PÅ
SORTERING
Bytt post & flyttat fält 0123

andersson kalle/ eye line
eye line / knutsson mårten
bytt post & flyttat fält 0123
knutsson björn / knytsson mårten
bytt post & flyttat fält 0123
Skriv in fyra poster samt sortera dem. 6200 for P=0 to PE-2 : for F=0
Efter varje SWAP stannar datorn och to PE-2-P betyder: börja med
hugo dumhjon / knutsson mårten
PE-2-P på slutet av rad 6200 är en
visar vad den gjort .Undersök och be- den första och fortsätt till den finess . Undersökningsloopen kortas
knutsson mårten / rogersson m
grunda, så kommer Du snart att för- sista posten. På rad 6300 kom- av för varje genomgång. P blir ju stör- 7 varv återstår !
\
stå . Om det skulle bli fel, måste Du
mer ett villkor. Om post 2 är
re för varje gång. - sorteringen går
starta programmet igen och ladda in mindre zn 1 gå till 6600 . Obs!
break in 6500
fortare ju längre man kommer. När
posterna igen. Skriv rätt, så sUpper
Datorn undersöker endast det
ready.
Du förstått sorteringen, skall Du ta
Du kan se att en post bytt plats. Datorn skriver bytt post & flyttat fält
0 1 2 3.

\
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Hårdvara AMIGA:
Alniga500
.6.495:Amiga2000
14.495:Alniga 2000 + Amiga 1081
17.895:Amiga 1081 Färgmonitor
3.995:Amiga 1010 extern floppy
2.395:Amiga 520 RF-modulator
295:Amiga 501 512k RAM
+ klocka för A 500
1.495:Alniga 2010 intern floppy
1.845:Alniga 2032 Videointerface 1.105:Minnesexpansion för
A2000 1Mb-l.5Mb
981:Amiga 2052 2 Mb RAM
4.315:Amiga 2058 8 Mb Ram
28.389:Amiga 2088 PC-kort +
5.25" diskdrive
6.167:Amiga 2286 AT-kort +
5.25" diskdrive
9.870:Amiga 2092/2090
20Mb hårddisk med
kontrollkortförAiniga
8.018:Amiga 2092/5060
20Mb hårddisk med
kontrollkort för PC
6.784:Amiga 2090/2094
40Mb hårddisk med
kontrollkortförAmiga
12.339:Amiga 2300 Genlockkort
1.475:Digiview digitiser
2.456:Future Sound "Sampler"
2.650:-

Spelprogram Conunodore
Amiga:
3 Musketeers
345:Amiga Karate
250:Archon
460:Archon II
450:Arena
399:Artic Fox
450:Balance of Power
450:Ballyhoo
350:Barbarian
300:Basketball Two on Two
300:Brattacus
495:Bureacracy
400:Challenger
150:Championship Golf
400:Classic Bridge
279:Cruncher Factory
150:Deep Space
399:Defender of the Crown
450:Deja-Vu
450:Demolition
150:Discovery
645:Enchanter
350:Fairy Tale
550:F!ight Simulator II
695:Football Fortunes
345:Scenery disk *7 till FS II
350:RS 232-kabel till FS II
199:Goldrunner
345:Guild ofThieves
295:Hacker II
300:Halleys Project
450:Hitchhikers guide to the Galaxy 350:Hollywood Hijinx
400:Hollywood Poker
250:Jewels of Darkness
250:Kampfgruppe
320:Karate Kid II
300:Kings Quest III
300:Knight Orc (samling)
250:Leaderboard Golf(Amiga 1000) 395:Leaderboard Toumament
150:Leather Goddesses of Phobos 350:Marble Madness
319:Mean 18 (Golf)
350:Mindshadow
300:Moonmist
350:Phalanx
150:Planetfall
350:Portal, dataromanen
400:Roadwar 2000
250:S.DI.
450:Seven Cities of Gold
460:Shadowgate
449:-

I USR-Data/Orde~edel
I

I

Antal

Artikel

I
I
Beställare

I Nam n
I Adress
Ort

Shanghai
Silent Service
Silicon dreams
Sinbad & the throne of Falcon
SkyFox
SpaceBattle
SpaceQuest
Spellbreaker
Starglider
Stationfall
Strip Poker
SuperHuey
Swooper
Tass Times in Tonetown
Temple of Aphsai trilogy
ThePawn
The Surgeon operationssimulator
Trinity
Ultima III
Uninvited
-Wintergames
Wishbringer
Witness

WorldGames
ZorkI
ZorkII
Zork III

(:

300:295:250:450:450:150:300:350:300:350:220:250:199:295:350:300:895:400:330:450:300:350:350:295:350:350:350:-

Jämför
~TARISli
Titta på programurvalet ännu fler program ti 11
ATARI ST än till närmast
~·· jämförbara märke ...
Jämför pris mot prestanda
och upptäck att du får
mY.cket ~er f~r dina pengar.
BORJAJAMFORAATARI ST!
ATARI 520 STM.

ATARI ST /MEGA ST
hårdvara:
Atari 520STM
2.695:Atari 520STM + SF354
3.695:Atari 1040STF
5.195:Ring.I
Atari 1040STFM
6.695:Atari 1040STF +SMl24
Atari 1040STF+SC1224
8.695:12.284:Atari MEGA ST2 + SMl24
Atari MEGA ST4 + SMl24
15.988:Atari MEGA ST2 + SM 124 +
SLM804
24.630:Atari SF354 diskettstation
1.395:360k
Atari SF3 l 4 diskettstation
720k
2.295:Atari SH204/205 20Mb
hårddisk
5.995:Atari SMl24 monokrom
monitor
1.995:Atari SC1224 färgmonitor
3.995:Atari SLM804 Laserskrivare 15.371:Atari SMM804 matrisskrivare 2.995:Atari Mus tvåknappars
595:Real Time Clock(Robtek)
649:Proffessional Video Digitizer 3.395:ADAP Soundrack, IS-bitars
sampler
19.950:-

Nyttoprogram ATARI ST:

!st Word Plus
795:Advanced OCP Art Studio
300:Alternative (GEM
keyboard exp_)
319:Tangentbord, 512 kB RAM, 192 kB
Animator
725:Commodore
ROM, RF-modulator (TV-anslutning),
Art Director
699:Art Pak I
325:Nyttoprogram
Assembler, MCC
1.199:Backpack, cartridge
745:Commodore Amiga:
BBS Version 2.0
559:Acquisition databas
2.995:Bokföring I svenskt
1.840:Analyze
1.995:Cornerman (GEM accessory) 329:Animator
1.325:Datamanager
795:Massor med programvara och tillbehör till ATARI ST
Art Pak I
395:DB Calc
699:BBS-PC
1.495:Degas Elite
949:DesktopVizaWrite
1.995:- .
Devpak (Assembler/
Diga
725:Debugger/Link)
750:Digi Paint
1.595:DiskHelp
319:Dynamic CAD
5.995:DOSShell
329:Flipzide
795:DX-Android Ljudedit för
Fortran
2.995:YamahaDX7
2.450:Gizmos
734:Tangentbord , 512 kB RAM, 192 kB
EasyRecord
439:Instant Music
· 319:Fakturering I svenskt
790:ROM, RF-modulator (TV-anslutning),
Lattice C 3.10
2.695:Fast Basic, cartridge
1.195:GEM, ST-Basic, Mus, 3,5'' floppy
Lattice Make Utility
1.228:Fast Basic, diskett
595:Lattice Screen Editor
1.228:360kB.
FastASM
325:Lattice Text Utility
980:719:Direktor
Paketpris Inkl. moms Film
Ledger Am. bokföring
1.395:Fleet Street Publisher
Lisp
1.895:TopPub)
1.495:Macro Assembler
945:349:c!'al Generator
Miamiga File
1.395:Graphic Artist
2.295:Modula II developers version 1.995:Habadex
849:Modula II standard version 1.395:HabaMerge
529:Music Studio
395:HabaView
949:Online
1.195:Habawirter III ordbehandling 695:Organize
1.495:Harddisk Backup
279:Pascal
1.105:Hippo C Compiler
895:PCLO, kretskortslayout
5.995:Hyresredovisning
12.222:Proffessional Alniga DOS C
· · · · · · · ··· ·· · · · ·
.·
Tangentbord, 1 MB RAM, 192 kB
849:IS Talk kommunikation
Compiler
4.315:795:K-GraphII
Scribble II engelsk
795:K-CommII
ordbehandling
1.495:795:K-Data
Shell
695:K-Minstrel
475:Sonix
795:K-Ram
475:Superbase personal svensk 1.595:K-Resource
625:Toolkit
570:K-Roget
795:True Basic
2.216:K-SekaST
795:3-D Graphics (True Basic)
734:K-Spell
319:Massor
med
programvara
och
tillbehör
till
ATARI
ST
Sorting & Searching
K-Spread!I
1.295:(True Basic)
734:K-SwitchlI
475:Developers Toolkit
K-Word!I
959:(TrueBasic)
734:Lattice C
1.299:Advanced String Lib.
Lisp, Cambridge
1.899:(True Basic)
734:Mac Emulator, Robtek
2.249:Runtime Package (True Basic) 2.195:Mac ROM till Mac Emulator
695:Unicalc Spreadsheet
980:549:Macroassembler
VIP Professional (Lotus 1 2 3) 2.495:649:Make
Word Perfect
3.995:Tangentbord, 1 MB RAM, 192 kB ROM, Masterscore notutskrift till
PRO24
3.380:- 7 inbyggd 3,5" floppy 720 kB,
M-copy
649:GEM, ST-Basic, Mus, monokrom sv/v
Menu +
259:Micro Manager
499:I
högupplösningsmonitor.
0,sk
Pm
Kass
Datortyp
Mi Term kommunikation
449:I
•
Modula II, standard version 1.399:Modula II, developers
......... ·.··.· · ·•·. .· ... ·········.················· Paketpns
. version
1.999:Music Studio
399:OLF I (Order, Lager,
Fakturering)
4.490:Paintworks ritprogram
399:Pascal,MCC
1.299:Printmaster
349:PRO 24/Twenty four
midisequencer
2.350:Pro Sound Designer,
sampler
845:Pro Sprite Designer
599:Publishing Partner
1.995:Ram disk & Printerspooler
399:SIGNUM! Svensk
ordbehandlare
2.495:STAD Ritprogram
995:STDoctor
325:STKey
349:-

i G::~~Bai:&95:

ATARI 520 STM/
Floppydisk SF 354.

••

ATARI 1040 STF.

llt.i~~~~3~~;;_;~,
ATARI 1040 STF/
Monitor SM 124.

)1\-ATARI.
D
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STToolkit
399:Superbase Personal svensk
databas
1.595:Trim Database
1.095:Utilities
449:VIP Professional (Lotus I 2 3) 2.495:-

Spelprogram ATARI ST:
I0thFrame
Airball
Altair
Altemate Reality
Arena
Arkanoid
AutoDuell
Balance of Power
Ballyhoo
Barbarian
Behemoth
Borrowed Time
Boulder Dash Construction Kit
Brattacas
Breakers
Bridge Player 2000
Brimstone
Bureacracy
Cards
Championship Baseball
Championship Basket
TwoonTwo
Championship Wrestling
Chessmaster 2000
Colonial Conquest
Crystal Castles
Deadline
Deathstrike
DeepSpace
Defender of the Crown
DejaVu
EaglesNest
Eden Blues
Electronic Pool
Essex
Extensor
Extravaganza
Fireblaster/ Warzone
Flight Simulator Il
Scenery Disk *7 till FS II
RS 232-kabel till FS Il
FlipSide
Gato
Gauntlet
GoldenPath
Goldrunner

319:299:249:349:399:199:299:399:349:299:339:299:299:699:389:249:389:399:229:299:-

299:259:545:349:199:349:199:399:395:339:249:329:249:389:249:199:299:699:349:199:289:399:299:249:275:GutldofThiews
299:299:Hacker
Hacker Il
399:Hades Nebula
249:Hardball
299:Hitchhikers guide to the Galaxy 349:Hollywood Hijinx
349:Intemational Karate
249:239:Jewels ofDarkness
269:Jump Jet
199:Jupiter Probe
Karate ICid Il
279:Karate Master
159:King of Chicago
395:Kings Quest III
359:KnightOrc
249:Leaderboard
299:Leaderboard Tournament
199:Leather Goddesses of Phobos 349:Liberator
199:Lurking Horror
349:Macadam Bumper
329:229:Major Motion
319:Mean 18 (GolO
299:MetroCross
199:Metropolis
349:Moonmist
269:MouseTrap
299:Mindshadow
389:Mindwheel
Mudpies
289:Ninja Mission
149:Outcast
139:Passengers of the Wind
299:Perfect Match
229:Phantasie Il
289:Phantasie III
300:Pinball Factory
279:Pirates of the Barbary Coast
199:Planetfall
349:Plutos
199:Prohibition
239:PsionChess
299:Roadrunner
269:Roadwar 2000
299:S.D.I.
449:Seastalker
349:Sentinel
249:Shanghai
299:Shuttle Il
279:Silent Service
289:Silicon Dreams
249:Sinbad & the throne of Falcon 395:Skyfox
319:SpacePilot
199:SpaceQuest
299:SpaceRace
279:Space Station/Protector
299:Spiderman
299:Starglider
295:-

Star Raiders
Stationfall
ST Karate
Strike Force Harrier
StripPoker
Sub Battle Simulation
Sundog
Supercycle
SuperHuey
Supertennis
TaiPan
Techmate Chess
Temple of Aphsai
ThaiBoxing
ThePawn
Three Musketeers
Time Bandits
TimeBlast
T.N.T.
Tracker
Trailblazer
Trinity
Trivia Challenge
TurboGT
Typhoon
Ultima IIl
UltimaIV
Uninvited
Vegas Gambier
Wanderer 3-D spel
Wishbringer
Witness
Wintergames
WorldGames
Xevious
ZorkI
ZorkIIl

199:349:349:299:299:299:495:269:249:299:250:229:249:199:295:299:279:129:269:299:249:399:239:329:249:329:299:339:299:299:349:349:259:259:299:349:~9:-

Litteratur ATARI ST:
1001 things to do with your
AtariST
Atari ST Basic Training Guide
AtariSTGEM
Atari ST Graphics & Sound
Atari ST Intemals
Atari ST Logo
Atari ST Machine Language
Atari ST Tricks & Tips
Compute's Atari ST Artist
Compute's First Book of the
AtariST
Compute's ST Applications
Mastering Sound & Music on
AtariST
Presenting the Atari ST
Understanding Atari ST Basic
ST Programmers Guide
Introduction to Sound &
Graphics
ST Artist
The Atari ST Users Guide
Computes Second Book of
AtariST
Technical Reference Guide
for ST
Programmers Guide to GEM
Programming 68000
Midi for Musicians
Elementary Atari ST
Elementary ST Basic
68000 Assembly Language
Progr.

210:235:275:275:275:250:275:275:295:295:295:230:235:230:241:215:239:185:-

Printertillhehör:
Arkmatare för Citizen
1.851:120D/MPS1200
Arkmatare enkel för NEC PS 5.925:Arkmatare dubbel för NEC PS 8.395:Arkmatare för
NEC P6/CP6 och MPS 2000 4.444:Arkmatare för
NEC P7/CP7 och MPS 2010 5.308:Arkmatare för NEC
6.049:Spinwriter 8800
Arkmatare för NEC Spinwriter
4.061:ELF
Arkmatare för Star NL 10
1.358:Flerfårgband för NEC P5XL
290:Flerlärgband för NEC CP6
265:Flerlärgband för NEC CP7
314:Färgband för Atari SMM804
95:F'årgband för Citizen
120D/MPS 1200
95:Färgband för Commodore
MPS 1500C
:Färgband för DMP 3000
95:Färgband för NEC PS
179:Färgband
för NEC P6/CP6 ochMPS 2000 160:Färgband
för NEC P7 /CP7 och MPS 2010 191:Färgband för NEC Spinwriter 107:Färgband för Star Gemini 160
25:Färgband för Star NL 10
122:Interface parallellt (NEC)
1.728:för NEC Spinwriter 8800
Interface parallellt (IBM PC)
2.839:för NEC Spinwriter 8800
295:Printerkabel PC/ST/AM
Traktormatare enkel för
NEC P6/CP6 och MPS 2000 1000:Traktormatare dubbel för
NEC P6/CP6 och MPS 2000 1.944:Traktormatare enkel
för NEC P7 /CP7 och MPS 2010 1.358:Traktormatare dubbel
för NEC P7 /CP7 och MPS 2010 2.283:Traktormatare enkel för
1.222:NECP5
Traktormatare dubbel för
NECP5
2.345:Traktormatare enkel
för NEC Spinwriter 8800
1.990:Traktormatare dubbel
för NEC Spinwriter 8800
2.503:Traktormatare enkel
för NEC Spinwriter ELF
975:Traktormatare dubbel
för NEC Spinwriter ELF
1.839:Typsnittskassetter för NEC PS
styck
765:Printerpapper löpande bana
100st
149:-

279:275:239:279:215:241:215:225:-

Modem:
Selic Kombimodem
2.469:300/300, 75/1200 autosvar
Selic kombimodem
med splitspeed konvertering 3.333:Selic220
300/300, 1200/1200 autosvar 4.691:Selic Multimodem
300/300, 1200/1200, 75/1200

lJI\.ATARI"'""Printrar:
Amstrad DMP 3000 för
PC/ST/AM
2.456:Atari SMM 804 för ST/PC/AM 2.995:Cit:.Zen 120D för C64
2.795:Citizen 120D förPC/ST/AM 3.695:Commoaore MPS 1500C för
PC/ST/AM
4.595:Commodore MPS 2000 för
PC/ST/AM
8.635:Commodore MPS 2010 för
PC/ST/AM
11.104:HP Laserjet + för
PC/ST/AM
30.802:NEC Pinwriter PS för
PC/ST/AM
9.012:NEC Pinwriter P7 för
PC/ST/AM
11.604:NEC Colorpinwriter CP6 för
PC/ST/AM
12.308:NEC Colorpinwriter CP7 för
PC/ST/AM
14.808:NEC Pinwriter PS för
PC/ST/AM
19.012:NEC Pinwriter P5XL för
PC/ST/AM
21.481:NEC Spinwriter ELF för
PC/ST/AM
6.049:NEC Spinwriter 8800
18.765:utanI/F
Star Gemini 160
förC64
3.595:Star Gemini 160i
för PC/ST/AM
3.695:Star NL 10 för
C64/PC/ST/AM
4.995:-

Taihaho TH-002 för C64/128
995:Sp~tspeedkonverte~g för Selic864:Splitspeedkonvertenng
+ automatisk hastighets1.358:avkänning
154:Modemkabel för PC
Modemkabel för ,P.T
154:-

,.m,.

DisketterDiskettboxar-Övrigt:
User 5.25" SS/DD
125:User 5.25" DS/DD
175:SKC 5.25" MD2DD 96 tpi
330:SKC 5.25" MD2HD 1.2 Mb
595:3M 3.5" SS/DD
245:3M 3.5" DS/DD
295:Diskettbox 50 5.25"
195:Diskettbox 100 5.25"
295:Diskettbox 70 5.25"
249:Diskettbox 70 3.5"
249:The Notcher diskettklippare
79:Datakassett
12:Powerplus spännngsstabilisator
4.932:Mouse-pad underlägg för mus 99:-

Joysticks:

.

HotShot
Quickshot II Turbo
SlikStik
Starfighter
Tac2
Tac I för PC/Apple
Terminator
User joystick
Wico Bathandle
WicoBoss
Wico Redball
Wico Tree-Way Deluxe

149:189:99:149:198:595:269:95:295:195:295:395,.

ATARI
MEGAST 4 +
SM 124
4 Mb, inte rnminne, mus,
tange nt bord, inbyggd
floppy 3.5", 720 kB,
monokrom
högupplösningsmonitor.

Paketpris 15. 988:-

Hårdvara Atari XE:
Atari 130Xe
Atari 130XE/XC12
Atari XC12 bandspelare
Atari XF551 diskettstation
Atari 1029 matrisprinter

1.295:1.495:395:1.995:1.595:-

Spelprogram Atari XE:
(D) 249:Altemate Reality I
(D) 249:Alternate Reality II
(D) 189:ArchonII
(C) 129:- (D) 169:Arkanoid
(P) 119:Asteroids
AtariAces
(samling)
(C) 149:(D) 219:AutoDuel
Aztec
(C) 149:- (D) 189:(C) 129:Ballblazer
(P) 119:Basketball
Battle Cruiser
(D) 299:Battle of Antiam
(D) 349:Boulder Dash
(C) 149:- (D) 199:Constr.Kit
(D) 299:Broadsides
(D) 349:Carrier Force
(P) 159:Cavems ofMars
(D) 349:Colonial Conquest
Colossus Chess 4.0 (C) 149:- (D) 199:Crusade in Europe (C) 189:- (D) 249:(C) 69:DeathRace
(C) 129:Decathlon
Decision in the
(C) 189:- (D) 249:Desert
DigDug
(P) 159:(P) 159:- ·
Donkey Kong
(P) 159:Donkey Kong Jr
F-15 Strike Eagle (C) 149:- (D) 199:Fields ofFire
(D) 199:Final Legacy
(P) 159:Flight Night
(D) 199:Flight Simulator II
(D) 695:Footballer of
theYear
(C) 139:Galaxiau
(P) 119:(C) 149:- (D) 199:Gauntlet
Gauntlet Deeper
Dungeon
(C) 79:- (D) 109:Gemstone
Warrior
(D) 249:Gettysburg
(D) 399:GreenBeret
(C) 139:(D) 249:Guild of Thieves
HellcatAce
(D) 189:(C) 69:House ofUsher
International
(C) 69:- (D) 169:Karate
Jewelsof
Darkness
(C) 189:- (D) 189:Joust
(P) 159:JungleHunt
(P) 159:Kampfgruppe
(D) 349:Kennedy
Approach
(C) 149:- (D) 199:LastV8
(C) 59:Leaderboard
(C) 149:- (D) 199:Leaderboard
Toumament
(C) 89:Living
Daylights .
(C) 149:Mech Brigade
(D) 399:Mercenary I/II
(C) 189:- (D) 219:Mig Alley Ace
(C) 149:- (D) 189:Millipede
(F) 159:Missile Command
(P) 119:-

Montezumas
Revenge
MoonPatrol
Nato
Commander
Ninja
Panic
Panzer Grenadier
PacMan
Phantasie Il
Phantom
Piratesof
BarbaryCoa
Platform
Perfections
Polar Pierre
Qix
Real Sport Football
Real Sport tennis
Rebel Charge
atChicam.
Rescueon
Fractalus
Robotron
Sidewinder
Silent Service
Silicon Dreains
(samling)
Smash Hits
vo14
Smash Hits vol 6
vo16
Smash Hits vol 7
Solo Flight
Space
Invaders
Spindizzy
Spitfire 40
SpitfireAce
SpyvsSpyI
Spy vs. Spy Il
Star Raiders
Summergames
Super Breakout
ThePawn
Trailblazer
Trivial Pursuit
U.S.A.A.F.
UltimaIIl
UltimaIV
Wargame Constr.
Set
War in Russia
Wizards Crown
WorldCup
Manager
Z.axx<;m 16k

(C) 149:- (D) 199:(P) 159:(C) 149:- (D) 189:(C) 59:(C) 69:(D) 299:(P) 159:(D) 249:(C) 119:(D) 169:-

(C) 149:(C) 149:- (D) 199:(P) 119:(P) 119:(P) 119:(D) 299:-

(C) 129:(P) 159:(C) 139:- (D) 149:(C) 149:- (D) 199:-

(C) 189:- (D) 189:(C) 149:(C) 149:- (D) 249:(C) 149:- (D) 199:(C) 149:- (D) 199:(P) 119:(C) 139:(C) 139:(C) 149:- (D) 189:(C) 149:- (D) 199:(C) 149:- (D) 199:(P) 119:(D) 199:(P) 119:(D) 249:(C) 139:(C) 199:- (D) 259:(D) 349:(D) 259:(D) 249:-

(D) 249:(D) 369:(D) 259:-

(C) 149:(C) 69:-

Litteratur Atari XE:
6502 Assembly Language
Progr.
225:Advanced 6502 Programming 253:Atari Basic Source Book
195:Atari Collection
195:Atari Collection Vol 2
215:First Book of Atari
189:First Book of Atari Games
195:Inside Atari DOS
259:Mapping Atari
275:Programmera 6502
215:Second Book of Atari
195:Second bood of Atari Games
195:Third Book of Atari
195:Your Atari Computer
215:-

BUTI KER
Tegnergatan 20 B (vid Sveavägen)
Stockholm
R\SER
Tei: 08-30 46 40
Nordstans Köpcentrum
Lilla Klädpressargatan 19
Göteborg
Tel: 031-150093/94
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Dra ditt strå till stacken

Vad gör man när minnet i
processorn inte räcker till? Jo,
man tar till stacken. Ett helt
nytt begrepp i Assemblersko;.. Ian:

Många gånger då man skriver ett assemblerprogram upptäcker man att
CPU:ns register inte räcker till. Man
skulle behöva några fler register att ha
värden , som man använder mycket, i.
Då är stacken bra att ha. Med hjälp av
den och ett par assembler-instruktioner
kan vi lätt stoppa undan några värden
snabbt, och sedan plocka tillbaka dem
lika lätt.
Stacken är ett smidigt hjälpmedel,
som används av så gott som alla assemblerprogram i någon utsträckning .
Stack kommer från engelskan och betyder hög , stapel, mängd.
Stacken består av en klump av bytes
i minnet. Denna klump hanterar man på
ett speciellt sätt med ett par assemblerinstruktioner. Hanterandet kan liknas vid
en stapel brickor i en självservering.
Vi känner oss hungriga och tänker
köpa en flaska Juice och en ostmacka (Inga onyttigheter här som
bakelser och sådant).
Vi tar då först en bricka från stapeln.
l?,å tar vi naturligtvis den som ligger
OVERST.
Då märker vi att det är en massa klet
på brickan (ser ut att vara rester av Janssons Frestelse). Något sådant kan vi ju
inte ha, så vitaren ny pricka. Vi tar den,
bricka som nu ligger ÖVERST. Därefte1
l~gger vi tillbaka den kletiga brickar
OVERST i stapeln. Ingen hänsyn här
inte ...
Stacken fungerar på motsvarande
sätt. Varje enskild byte i stacken
motsvarar en viss position i en stapel . Denna stapel har en topp som
varierar beroende på hur hög denna stapel är (dvs hur många positioner som används).
Det är vid denna topp som all manipulation med stacken sker. När man lägger dit ett värde, läggs det på toppen av
stacken, dvs överst i stapeln . Tar man
bort ett värde från stacken tar man det
från toppen .
Då man bara jobbar med toppen på
stacken, så räcker det med två instruktioner för att använda stacken. En intruktion för att lägga dit värden, och ett för
att ta bort.
Dessa två instruktioner heter PHA
och PLA. PHA betyder "PusH kcumulator on stack" och är den
instruktion som lägger dit värden
på stacken. Den tar det värde som
finns i kkumulatom och lägge,
detta på stacken.
Instruktionen PLA, "PulL Accumulator from stack", tar det värde som ligger
överst i stacken och lägger det i Ackumulatorn.
Rent praktiskt fungerar det så här:
I repetitionsavsnittet i nr 61987 fanns
ett exempel som skrev ut bokstäverna
ABC. Detta kan göras på ett enklare sätt
genom att använda stacken.

LDA
PHA
LDA
· PHA
LDA
JSR
PLA
JSR
PLA
JSR
BRK

#$43
#$42
#$41

$FFD2
$FFD2
$FFD2

Först placerar vi ASCII-koden för
bokstaven C i Ackumulatorn. Därefter
placerar vi innehållet i Ackumulatorn på
toppen av stacken. När det är gjort placerar vi ASCII-koden för B i Ackumulatorn i stället, och placerar även detta värde på stacken. Det första värdet vi I,
på stacken hamnar .nu näst överst.
Till slut placerar vi ASCII-koden för
bokstaven A i ackumulatorn. Detta vär. de placerar vi dock inte på 5tacken, utan
vi anropar direkt rutinen vid ~FFD2. Den
ASCII-kod som finns lagrad i Ackumulatorn skrivs nu ut på skärmen .
Nu tar vi det värde som ligger
öveist på stacken med hjälp av
PLA. Detta värde är ASCII-koden
för B som placeras I kkumulatom. Sedan anropas rutinen vid
SFFD2 Igen för att skriva bokstaven 8.
Därefter tar vi det värde som nu ligger
på toppen av stacken och lägger det i
Ac kumulatorn. Då får vi fram ASCII-koden för bokstaven C, eftersom vi tog bort
det fö; ra värdet i toppen .
l>enna skriv& nu ut på samma sätt
som tidiqare.

Den viktiga skillnaden är att vi inte behöver lägga in nya värden i Ackumulatorn med hjälp av LDA efter varje gång
vi skrivit ut en bokstav. Det underlättar
i många fall.
Här är ännu ett exempel:

SEC
JSR
TXA
PHA
TYA
PHA
LDX
LDY
CLC
JSR
LDA
JSR
PIJA
TAY
PLA
TAX
CLC
JSR
BRK

){v: 'B<jfe jofj,ar
p& rned dina.
in stru kt i oner.

Hä..- a.rbefaY

SFFFO

han med
stack era.

#$00
#$00
$FFFO
#$41
$FFD2

SFFFO

Om du knappar in det med
maskinkods- monitorn och kör programmet, kanske du inte märker någoning
omedelbart. Men uppe i hörnet på skärmen finns ett A som inte var där förut.
Vad programmet gör är att kolla
var markören befinner sig just nu,
sparar sedan den positionen på
stacken. Därefter hoppar vi till
övre vänstra hörnet av skärmen

och skriver ett A. När detta är gjort
hoppar vi tillbaka t ill den ursprungliga positionen genom de
värden vi sparat på stacken.
Programmet inleds med:

SEC
JSR $FFF0
Med den föregående raden hoppar vi
till en rutin som antingen talar om var
markören befinner sig, ELLER så kan vi
placera markören på valfritt ställe på
skärmen.
Vad vi gör beror på den sk Carry-flaggan. Om Carry-flaggan är påslagen, dvs
den är 1, så talar rutinen om var markören är.
Är Cany-flaggan däremot är avslagen, dvs den är 0, så placerar vi
markören på ett valfritt ställe.
Instruktionen SEG (SEt Carry-flag)
slår på Carry-flaggan, och när vi anropar ~FFF0 betyder det att vi får reda på
var markören är.
Denna information placeras i X- och
V-registren. I X-registret finns den rad vilken markören befinner sig på, och i Vregistret finns kolumnen .
Nu vill vi spara detta. Vi flyttar först värdet i X-registret till Ackumulatorn och
lägger detta värde överst i stacken.

TXA
PHA
Sedan gör vi samma sak med värdet
i V-registret.
Nu är det dags att använda $FFFOrutinen igen, men denna gång placerar
vi markören på ett speciellt ställe.
I X- och '\(.registren placerar vi därför den rad och kolumn som vi vill
ha markören på.
Rad 0 och kolumn 0 innebär att markören hamnar i översta vänstra hörnet,
eftersom det är därifrån man börjar räkna rader och kolumn._er.
För att tala om för ~FFF0-rutinen att
vi vill placera markören någonstans, så
måste Carry-flaggan vara avslagen. Det·
ta åstakommer vi med CLC (CLear
Carry-flag).
Föist då ka1 vi anropa $FFF0 för
att placera markören. (Puh!)

LDX #$00
LDY #$00
CLC
JSR $FFFO
Nu kommer vi till något mer bekant,
nämligen att skriva ut bokstäver på skärmen . Bokstaven A skrivs på skärmar,
med :

LDA #$41
JSR $FFD2

Eftersom vi placerade markören uppe
i vänstra hömet, så kommer bokstaven
A att skrivas ut där.
Nu vill vi flytta tillbaka markören till det
ställe den var på tidigare. Eftersom vi har
den gamla positionen lagrad på ~iicken
så plockar vi värdena därifrån . Overst
ligger kolumn-värdet , det som fanns i Vregistret. Eftersom det var cet sista värde vi placerade på stacken så ligger det
överst.
Vi plockar bort det från stacken, och
lägger det i V-registret.

PLA
TAY
Nu ligger rad-värdet överst på stacken . Detta ska vi placera i X-registret.

När detta är gjort, talar vi om att markören ska placeras på den position som
X- och V-regisstrens värden anger. Det
gör vi som förut genom att slå av Carryflaggan och anropa ~FFF0.

CLC
JSR $FFF_O
Sedan kommer vi till BRK. Då
bryts programmet.
Detta var ett annat exempel på att
stacken kan vara läm plig att använda.
Använder man stacken måste man
vara försiktig . Glömmer man ett värde
man lagt där eller plockar man bort ett
värde för mycket, kan det hända att datorn hänger sig.
Det beror på att stacken används
ofta. Och assemblerinstruktioner
1 e1g
tid av stacken också.

_..,.oaaa_c

PLA
TAX

Detta gör att det kan bli helt galet om
man skulle göra något fel med stacken ,
och de rutiner man använder hittar en
massa konstiga värden där.
Botemedlet är noggrannhet. Kolla alltid att du tar bort lika många
värden som du lägger dit. Visserligen kan du aldrig förstöra din dator med ett felaktigt program, men
det är ju tråkigt om den skulle
hänga sig.
Låt dock inte detta hindra dig från att
experimentera med stacken och vad du
kan göra med hjälp av den. Man lär sig
av både sina lyckade försök ueh misslyckandena.
För de som vill ha något att klura på
så kan ni ju försöka ta reda på hi:r instruktionerna JSR och RTS använder
stacken.
Lycka till med programmerandet!
Erik Lundevall

---------------------------------------------------THE

FINAL

PRICE

-----------------------------------------------------------Disketter:
5,25 ssdd
5,25 dsdd
3,5 ssdd
3,5 dsdd
5,25 ssdd Nashua
5,25 dsdd Nashua
3,5 ssdd Nashua
3,5 dsdd Nashua

10 st
50:60:160:165:95:105:195:210:-

100st
450:520:1450:1500:850:950:1850:1950:-

The Final Cartridge Il 475:disk
kass
Spel:

Ace Il
119:169:American football
89:Autoduell
229:Barbarian
119 :169 :Renegade
119 :169 :Twin Tornado
119:- 169:Last Nlnja
119:- 169:.:.
Beakthru
119: - 169:Callfornla Games
129:- 179:Death wish 111
119:- 169:Dracula
119:- 169:Colonial Conquest
249:Connict in Vietnam 169 :De fender of the crown
169 :F-15 Strlke Eagle
99:149:Frankenstein
109:- 149:Gulld of Thieves
239:Sub battle sim.
119 :- 169 :Salomos key
119:- 169:-

Disk .boxar:
99:/ 100 låsbar
139:/ 120 låsbar
99:/ 40 låsbar
149:/2*40 läsbar
Joystlcks:
79:Quickshot Il
119:Qulckshot Il+
149:Quickshot Turbo
149:Qulckshol IX
139:Qulckgun 111 Turbo
195:Comp .Pro 5000
195:Prof.Compet.9000
Fjärrstyrd joyst.par 195:kass dlsk
Kickstart Il
49:Llvlng daylights 119 :- 169 :Rebounder
119 :- 169 :Mechbrlgade
339:Up perlscope
319:Epyx Eplcs
109:- 159:Road Runner
119:- 169:Samurai Trilogi 119:- 169:Summer Gold cm 119:- 169:Short Circuit
109:- 159:Pirates
169 :- 239 :TalPan
109 :- 149 :BMX-trials
39:Gunship
169:- 229:Kampfgruppe
329:Last mission
119 :- 169 :OutRun
119:- 169:-

5,25
5,25
3,5
3,5

lngenttng ttllkommerl VI slljer lven spel Ull Atarl Amlga Spedrum Vlc 20
Vlc16 Amstrad MSX_Besllll Katalog_

Svenska Pentagon AB
Ekovagen 4

172 37 Sundbyberg

KL.16.00-21.00

~ 08-29 51 62
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DYRT MEN LARORIKT

DATABÖCKER

Svår
att
arbeta
med
• Om ideer och rutiner till spel är vad
man letar efter ska man kika på denna
bok.
Boken tar upp lite av varje då det gäller "layout" av titel-skärmar och titelmusik. Även vad de kan ge för intryck av
programmet ifråga.
Boken tar också upp ett antal användbara rutiner, "raster interrupt", "bakgrunds musik", "scroll rutiner" m m. I
stort sett allt som kan vara till nytta tas
upp oavsett om det är spelprogrammering ellerdemoprogram man vill skriva.
Bokens uppläggl'\1ng går ut på att
göra ett spelprogram med mycket avancerade, men ändå enkla, rutiner.
Först ett exempel på ett enkelt BASICprogrem som knappt är värt att knappa
in och en kommentar om detsamma
finns med i slutet av kapitlet.
Allt eftersom bygger man upp sitt
program med intressanta rutiner
och snyggare grafik. Ett antal
"verktyg" presenteras också efterhand som förenklar programmeringen.

Kapltlet om ljud tar upp det man behöver veta för att skapa ljud ur "burken".
Färdig musik finns, likaså ett program för
att skapa ny musik. Detta program skapar eller ändrar musik-filer. Till slut spelas musiken upp i "interrupt", dvs spelar parallellt med basicen.
Efter allt detta kommer boken till grafiken, först hur man sätter upp skärmens
utseende och plats i minnet. På det följer ett par rutiner för teckendefinering
och finscroll. Det sistnämnda i både vertikal och horisontell riktning. Lite om
spritedefination och animering tas upp.
Allt det föregående använder sig av
"bitmanipulering" av något slag, c!)ltså
tas det tekniska upp i nästa kapitel. Aven
ideer till förbättring presenteras, effektivare kodning osv.
Högupplösnings grafiken tas också
upp, mycket förenklat. Denna gång inga
maskinkods rutiner. I stort sett tas tekniken om hur det görs upp med ett par
enkla exempel i basic. En liten förklaring
om "varför" och kapitlet tar slut.
Längst bak finns det ett par ''appendix" med adresser till ljud-chipet, en nottabell (musik), alla adresser med beskrivning, 64:ans tecken uppsättning
och vilken tangent respektive tecken
motsvarar. Till sist en lista över de adresser, med beskrivning, som de olika
"verktygs" programmen använder.
De program som är skrivna i denna
bok saknar nån typ av checksumma för
varje basicrad som presenteras. Detta
medför att programmen tar ett tag att få
hyfs på.
Speciellt de rader IT)_ed grafiska tecken ställer till problem. Aven om maskinkodsprogrammens basicladdare innehåller checksumma blir det svårt att hål-

la reda på alla DATA-satser med decimala nummer, mycket lätt att skriva in fel.
Basicprogrammen presenteras i korta
"snuttar" vilket i och för sig gör det lite
enklare.

Per-Erik Westerberg

Rensediskett for en eller

0-160

(i)

R-109

Diskett-tang diskdobler

128,00

~

Denne tangen lager et hakk på riktig sted på
den andre siden av disketten. Nå enda billigere!

C-555

Kalle Andersson
FAKTA:
Namn: Commodore Collection Volume 2
Författare: En mängd olika
Förlag: Compute Publications, lnc.
Boktyp: Spiralbunden, mjuk
blank pärm
Antal sidor 267
Pris: 185:ISBN: 0-942386-70-1
Leverantör: Pylator AB, Tel 087921095

Att skriva in program och försöka förstå hur de fungerar är mycket lärorikt. På
det viset kan man se det som en sorts lä-

R-108
Diskettboks m/lås
Dette er ett meget godt tilbud . Diskettboks i slagfast plast m/lås og
plass til 100 disketter. Det f0lger med 8 skillevegger.
Nå enda billigere!

Kr

robok.

Det är egentligen lite svårt att ge
en sån här typ av bok ett riktigt
omdöme. De program som finns
kan i många fall vara användbara
eftersom programmen har ganska
hög klass. Boken är värd sitt pris
om man själv tycker det är för
svårt, men ändå vill skriva in program, i den klass som programmen boken innehåller.

Kr

tosidige diskettstasjoner

Kr 49,00

NYHETER FRA DATEL
S-306
Action replay 111
Fryser og saver. Alle sorites kan hentes fram
og saves eller loades. Det samme med h0ygrafikk
skjermen. Fastload. Pluss mye mer.

Kr

S-200
Blazing paddles
Ett fantastisk tegneprogram. En fiberoptisk
Iyspenn medf0Iger.

Kr

375,00

S-282
Digital sound sampler
Registrerer lyd og lagrer denne i minnet. Lyden kan deretter manipuleres på mange forskjellige måter. Mikrofon medf0lger. Kan ta opp
1yd direkte fra kassett

Kr

790 OO

'

S-278
Disk mate Il
Fastload diskett, Fast formatering, Nye dos komandoer og maski nkodemonitor. Alt dette for

LITEN CBM 64 KOMPATIBLE DISKETTSTASJON

Kr

J-134
Joystick Quickshot Il Turbo
Joystick med autofire og sugef0tter
J-101
Joystick Quickshot Il +
En forbedret utgave av QuickShoot Il
med mikrobrytere.
J-103
TAC-11 Joystick
Meget populcer joystick

Kr~t8,00
Kr

128,00
139,00

S-307 The Final Cartridge Il
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Ant.

Varenr.

--eKr

B-103

z.

450,- ~

• ',

198 00

'

PEEK & POKE 128 PÅ DANSK

lnneholder mange nyttige tips om bl a 280 prosessoren i Commodore 128. Boken har 160 sidor.

Kr

H-145

B_li med i vår nye program klubb. Medlemskapet kosta r Kr 350,- og
gJelder for et r av gangen. Som m edlem vil du motta minst 12 diskettsider. Kr 29,- pr diskettside (inkl porto og moms) fordelt over 6
ganger i året. (Vi brukerdobbeltsidige disketter som blir stapp fulle
av programmer på begge sider.) Vi vill ha med både nyttige programmer ag spill.
~

D
c..

B-106
INTERN 128 PÅ DANSK ~
En meget omfattende bok om CBM 128 som bl a tar för seg ROM
utlistingen, inn/ut-ganger samt alle spesial chipper som VIC-chippen, SID-c hippen osv. Over 350 sider.

Kr

Kr

Arhundrets cartridge
lnne holder allt du tr~nger.
Inkl FREEZE FRAME.
MED DANSK MANUAL

245,00

~i~-

PROGRAM-KLUBB FOR CMB 64!

ca

-----------------------------------

programmen.
I ett av appendixen finns det beskrivning av hur du ska göra för att skriva in
vissa speciella markeringar som finns
i listningarna.

DISKETTER - 5 ÅRS GARANT """,on,-,..__
Kr
10 Disketter 5¼" SS/DD
0-140
Kr
10 Disketter 5 ¼" DS/DD
D-142

(1)

FAKTA:
Namn: Commodore 64 Sound
& Graphics
Författare: Peter Falconer
Förlag: Melbourne House
Boktyp: Häftad
Sidantal: 154
Pris:?
Leverantör: ?

• Commodore Collection Volume 2 är
namnet på en bok från Compute! Den
innehåller Zl olika programlistningar för
CBM64 och VIC20.
De flesta programmen finns för både
64:an och VIC20. Boken är skriven på
engelska. Den är uppdelad i fem delar.
Spel, undervisning, nyttoprogram, grafik & ljud och programmeringshjälpmedel.
• Spel: Det finns fem olika spel, bl a ett
enkelt Schack-program.
• Undervisning: Detta kapitel innehåller program för glosförhör, matte och ett
"lär dig räkna" program för små barn .
• Nyttoprogram: Speedscript som är ett
ordbehandlingsprogram, memowriter,
gör din egen kalender, total fem stycken
program.
• Grafik & Ljud: Sprite-editor för C64,
Ritprogram för VIC-20, Ljudformare, totalt 7 program.
• Programmeringshjälpmedel: Filkopierare, 1540/1541 program (för att radera och döpaom filer m.m), Maskinkodslistare. Totalt åtta program.
Den ovanstående uppräkningen inkluderar inte alla program utan är bara
till för att ge ett exempel på vad för typ
av program som finns med. De allra flesta programmen är skrivna i Basic, men
en del innehåller maskinkod för att snabba upp.
Den sista delen av boken innehåller
en mängd appendix med olika användbara tabeller. Bl a finns skärmminneskartor, teckentabeller.
Alla program kan skrivas in med hjälp
av en s k Proofreader som direkt visar
om du har skrivit in en programrad rätt.
Det gör det mycket enkelt att skriva in

128,00

Copy interface. CBM 64/VIC 20.

M ed denne kan du lage backup kopier av dine kassetter.~
Kopi erer alle kassettprogram 100%. Kopien blir som oftest
bedre en originalen! To kassettsp1llere er n0dvendig.

K-150

Kassettspiller

Passertil CBM 64/VI: 20.

~
~

(DATA-TRONIC)
BOKS 68, VEVELSTAO, 1405 LANGHUS
W 02-867720

Kr 159,00
Kr 239,00

Alle priser er ekskl moms!
NORSKE KR

Bankgiro: 6241.06.02410
Postgiro: 4029807

TA GJERNE KOPI AV POSTKORTET OG SEND INN .

BESTILLING SEDDEL
Beskrivelse

Sum Kr

Diskett full av programmer til CBM 64

GRATIS!

Den nye katalogen -87

GRATIS!

Kan sendes
ufrankert

POSTKORT

I Norge

(Dii'A-Taiiiic)
vll betale
portoen

3(1)
C:
5·

::,

SVARSENDING
Avtale nr 101176/1 Pb

-0

0
ca

iil
3-,,::-

(DÄTA-TRONIC)

E

00(1)

;:,

Moms og frakt kommer i tilleg.

Sum Kr

VEVELSTAD
1405 LANGHUS
Norge

40

Find 128
Har du någon gång behövt ett kommando som letar igenom ditt program efter
någon viss text, eller ett visst kommando?
Har du en C-128 kan följande program
vara lösningen. Genom att skriva in det
och köra det sparas en programfil som
heter "FIND-128" på disk, som du sedan kan ladda in och starta med SYS
4864. Du laddar den med BLOAD
" FIND-128",U8.
Har du bandspelare kan du ändra U8
till U1 på rad 180. Motsvarande måste du
ändra det när du laddar in programmet
från band.
Kommandot är mycket flexibelt. Du
· kan söka efter en sträng som är max 32
tecken lång. Om en programrad där den
sökta strängen hittas överstiger 160 tecken skrivs LINE TOO LONG ut. Formatet för kommandot är enligt följande:
FIND " söksträng",Från-Till
Alla rader som uppfyller din söksträng
kommer att listas på skärmen. Om du
lägger till bokstaven P efter FIND kommer raderna att listas ut på din printer,
om du har en.
Från är det radnummer du vill börja
söka på och Till är den rad där den ska
sluta. Du behöver inte ange från eller till
om du inte vill. Du kan dessutom ange
bara från, eller bara till, precis som efter LIST.

SKICKA
DINA
••
BASTA
TILL

lO REM
1 2 REM

13 REM
1 4 REM
1 6 REM
20 REM
100 B _

••••••••••
•••••
••••••••••••
••••• --FIND 1 28
• • • ••••••

*••••

••••• AV ___ _

' ST
--••••••• • •;•• EFAN S PJUT~
•• • • •••••••••

110 Ri;gEc c"13 oo " >· x-

•••••
•••• •

**•• ••

1 1 5 L =LEi$:DR =PEEk ;6;~;:Sc Nc LR
120 YCNS J: A=I NT
256+ PEEk(
125
-1 :cs =o: I FN$- tt ( (L-2)/7) . - 6 5 ) :PRINT"L"
13
FORU= 1TON
- SLUT " THEN·B - INT cccL-2)
ASER DATA-R
0 A S=M / D
180
/7 -A J• 3
AD"DR
135 I FH =-3:;HNS,Y,2):H=Asc
,5 ) :N=A•3+ B
140 P-H
ENY=Y +l
(A$)_5 5 .
15 0 A;=; :6+/ : Pok Ex ,p'.xG~T0130
. . l=AsccRIGHT$ (A
1 6 0 I Fc
GHTs <Ns 2> . -X+1:cs=cs
$,1>>-6s
s-cTT
•
· H-As
+P·y
170 PR/ N - .,
HEN110 . - C<A$ >-6s-1~ =Y+2:NEXT•cc180 BSA v: .. [!'~DATA ERROR I'"
. -ASC(RIGHT$; A;-<;SAND255)
185 S YS486 F I ND-128tt U8 . . :END
,1 >-65:CT=H,'1
~! so POKE841,' ; ; ·IPNT"L•~F I N;4~gH
4R To P548o
6 .. ;
REM
· 0 KE208
$(34) "
,,
999 REM M
,1:PR/ NT"ar:,As CHRsc34!
1 000 DA
ASk I NkOD $1
;: END
1010 DAiA CACFBF kAA:00-$1557
l02o DAT: MJC/L AkGJ i ~ EkBF'JJ AMADQ
1030 DATA AkkkL N EEBFE
k k k AEF' kJB F~ I MIMAAG N
1 0 40 DA
kCAAEM LA
I LNEDBF E
c M GkFBEH DAPEGA 0k0AAA
1 0 50 DA;: ~:~J Ap kcii i: ~GADEH c~:i;: ADEHGH H;;J:: ACJABD
ACJAAQ
1 060 DA T
JAA) kCB H
LIFAc IGA
DBkCAA HJF
kAEFCA O
AP0Jcc LN
1070 DAT: ~~B APF CAJG: ; i HENEM GHH~:; AEKJAA IFA: i: AGHkCA 1~;g;A AHk~kG DN
108 0 DA
JAKA ABC
AAD CA FH
CE/ Nkk A
MNA CkF
A CFIOkF

I

~;i7~:

Exempel:
FINDP " ABC",100-200 (RET)
Alla rader med texten "ABC" kommer
att listas ut på printer.
A = " GOSUB": FIND LEFT
(RET)

(A

,2)

Alla rader med texten " GO" listas på
skärmen.

Insänt av:
Stefan Spjuth, Värnamo

EE CAEPEo C DEG EJEOME
EJBF NAABkk
JEOEF kC
AANEG EJEOEE AGEGao BDBDc
LNFGBF No
CAEPEG EG EGM BDCBEo PL

M emOry .SaVie 6 4
._.....--v,_, .._,.- ,.,...,. ..,....,,_,/\

Mega
Scrol 64

1r15

NAMN", En h et.

' SI U T+ 1, FIL-

lasäot "Johaa Folkeooa, GÄVLE

5 0 .•

(1.) Ditt bidrag skickas till Datormagazin,
Karlbergsv. 77-81, 11335 STOCKHOLM.
Märk kuverter " PRG-TIPS".
(2.) Program längre än tio rader ska alltid skickas in på kassett eller diskett. Vi
hinner inte sitta och knappa in alla hundratals prg-bidrag som skickas till tidningen
varje månad.
(3.) Bifoga alltid ett papper med en förklaring av ditt program
plus vilken dator (vi publicerar endast
program för C64, C128, Plus4 och Amlga)
den är avsedd för, samt ditt namn, adress,
telefon-nr och personnummer (skatteverket kräver det).
(4.) Ditt program eller ttps får inte varit
publicerad i annan tidning, vare sig svensk
eller utländsk, någon gång. I ditt brev måste du också försäkra att så är fallet, samt att
du har upphovsrätten tlll det.
(5.) Upptäcker vi efteråt att ett bidrag
" stulits" betalas inget ut, samt den skyldiga utestängs för all framtid från Datormagazlns sidor.

(6.) VIII du ha din ka8Mtt/dlaklttt I nttur,
bifoga färdigfrankerat och föradresserat
kuvert.
(7.) Det tar ungefär en månad Innan vi
kan lämna besked om ditt prg platser. Vi
lagrar också för framtida bruk. Så även om
Inte ditt prognun publicerats omedelbart
lalll dal komma I framtiden.

BASIC.:rOOL 64
-= resultat. "POKE49177, y", däryärett

FOR A=49152 TO 49787 STEP 36:READ A$:FOR 8=1 TO LEN CAS> STEP 2
2 POKE A+B/2,16•<ASCCMID$(A$,8)J - 65J+ASCCMIDSCA$,8+1ll - 65:NEXT:NEXT:SYS 49152
värde mellan 251 och 255 eller mellan
3 DATACAFDOECA I KPPKJKNIFHJKJNFINNDMBKJMAINAJADKJJFINAI ADGAKCIA I KEICAAAMAGIKKEM
0 och 29. Vilket är y positionen för din
4 DATAILODMIJBCLCADDKFKFCCGJACIFCNKFCDGJAAIFCOJAOAIMAAACIOADADIOCJADKCBKIOACAD
text. Med " POKE 49202, färg" kan du
5 DATAKCFHIOCIADCJPPPAADCAJMKGEMAIKPCAMCMBDEGANAAEMFFPPALIJBFPIK MIE MKNKEKAAI I I
ändra färgen på texten.
6 DATAPACONJHEMCNAPI I IPALAKCBMIOAAADKCMAIOABADCAHDAAI IPALEI IPABI I IP AEGI IPAFCI I
Insänt av Johan Fotkeson, GAVLE
7 DATAPAGNEMCLMCCAHDAAKGJNNAMNCJPPEMOHKHIOADADCAPKMBKAKOIMACADN AADC ABMMCIGBEIF
8 DATABFCAMNL NKJCACANCPPCAGAKFIGHKIEHLCAHDAAPAADEMJPKECAAAMAEMIAKEC ANEOBCADDKF
9 DATAKGCCKECDIFAKEMHFOBIELHKJABKCAIKAAPCALKPPCAMAPPKCABCAJAKKCALFKLKJABCAMDPP
1 0 FOR 1=4 9152 TO 49551:READD:K =K+D:POKE l,D:NEXT
10 DATAEMBKMAOI !O ADADIOCHADKCGAIOACADKCKLIOCGADCAPKMBKCLJIGHJKFCLKGCMIFHKIGHLKA
20 IF K<>52621 THE N PRINT " FEL I DATASATSER!":END
11 DATAABIEAMIE APLBHKNAALKJLDINNDMBCALPMBEMBKMAMILBHK!FDLMILBHKIFDMMILBHKCAEHKL
30 PRINT" O" OKE 49 2 02,FÄRG"
12 DATAN ACDKOK MM BI NKMMBKFDLIFBEKFDMIFBFKFAMNAA I IKBIGJAEKIEMKCKECABDKGB I CADHKGJA
35 PRINT"POKE 49177,SPR I TEPL ASERING I Y- LED "
13 DAT ALCKG APD ADC MJIJP AAIMJI NP AA EMJKH NACGKJCACA NCPPCA HDAALABLC AGLKJIEEJEICALP MB
4 0 P~ IN TSPC<11l " <25 1 -29J "
14 DATAKGDJKFDKC AMNLNKEEJGIMJC MPAOBKJAAIFAMI IMJCCNAJLKFAPEJPPIFAPNAJDINAAACOOK M
4 5 PRI NT "[!'lf$ =" CHR$(34J " TEXT SOM SKA SCROLLAS " CHR$C34l
1 5 DAT AM BBIG AKFDKJBCCI IKFDJJBCCEMOI MBCABDMCKFCLKGCMIFCCIGCDKAABLBCCPACFMIMIEM NF
50 PRI NTSPC1 11 l " :-MASTE LAS AS I N FORE START "
DATAM BKFBF NBCCJ ABKNAAKKFBEIINBCCJABBPAAFCEI IC ABMMCI ILBCCKKI ILBCCJANCGAKFCCKG
55 PRI NT" [!'l', YS 49475
: -LÄS A IN T$ "
DATA CDGACAG LKJ KGBEIGPLKGBFIGPMC APNKOC AGLKJKGBEIGPNKGBFIGPOKGP L IGDJKFPMIFDKG A
60 PRI NT" SYS 49152
: - START "
6003 18 DATAKFDJBIGFPN I FDJKKKFDKGFPOIFDKGAI IKCAI CALKPPKJABK AMCKCHLC ALN PPCANNPDCABJPC
65 PRI NT " SYS 49253
:-STOP "
6 405 19 DATAKAAFC AM PPPI I NA PKKKCA MPPPKEJAPAAJCAMMPPC AEGPGEMBKMACAM NLNKJCACANCPPCAMPP P
70 PRI NT " S YS 49210
: - CO NTI NUE"
75 PR IN T"S YS 49240
: - RE NS A SPRITES"
1 00 DATA 32 , 88 ,1 92,142,23 , 208 , 142 , 2 8, 2 08,142 , 2 5 5 , 2 55,142 , 146,193, 169 , 6,14 1
ihop programmet i minnet med program
11 0 DATA 145 ,1 93 ,1 60 , 56,162 ,1 3 , 169 , 00, 1 5 7 ,0,208 , 202, 1 52 , 1 57 , 0,208, 56,233 ,48
• Programmet ger Basicen en utökning
1 2 0 DATA 168 , 202, 16,239 , 160,8,162 , 6 ,1 52, 157,248,199, 169,1 , 1 57,39,208,200.202
på band eller disk.
med sju kommandon. Skriv in program1 30 DATA 16 , 2 4 3 ,1 20, 169, 1 , 141 , 26,208 ,1 60 ,1 27 ,140 , 13 , 220, 169,122 , 162, 192,32
met, spara det och starta det sedan med
140 DA TA 11 4 ,1 92 , 169,96, 1 4 1 , 16,208 ,1 40,29,208 , 140. 2 1,208 , 96, 162 , 0,138, 157,0
Renumber:
RUN . När du gjort det har du förhop1 50 DATA 19 4 , 157,0,195,202 , 208,247 , 96,120,32,163 , 253, 160 , 240,169 , 49,16 2 , 2 34
pningsvis följande extra kom mandon:
R x,y_ Omnumrerar programmet med
1 60 DATA 1 40,26 , 208 , 14 1 ,20 , 3 ,1 42 , 21,3 , 88 , 96 ,1 69,1 ,1 41 , 25 , 208 . 169,27,141 ,1 7
Auto:
start på x och med y mellanrum . Klarar
1 70 DATA 2 0 8, 169 ,1 99 , 141 , 0 , 221 ,1 69,250,14 1, 18,208 ,1 69 , 2 20,141, 2 0 , 3,162,2 1 ,30
180 DATA 2 ,1 9 4, 62 , 1 , 194 , 62 , 0 , 194 , 62,66, 194 , 6 2 , 65 , 194 , 62 , 64,194 , 62, 1 30 , 194 , 62
av Goto, Gosub etc.
A x ,y Ger automatisk radnumrering
190 DATA 1 29 , 194,62 , 1 28 , 194 , 62 ,1 94 , 194,62,193 , 194 , 6 2 , 192, 194,6 2 , 2 ,195,62 ,1
med början på X och med ett mellanrum
2 0 0 DATA 195,62 , 0, 195 , 62 , 66 , 195 , 6 2 , 65 ,1 95,6 2 , 64,195 , 62, 130, 195,62 , 129,195,62
Directory:
på y
2 10 DATA 1 2 8,1 95 , 202 , 2 0 2 , 202 , 16 ,1 88 , 76,49 , 234, 169 ,1 , 1 4 1. 25 , 208 ,1 69,19,14 1 ,17
2 2 0 DATA 2 08,169,1 96 ,141, 0 , 22 1, 16 9, 50, 1 4 1, 18 , 208 ,1 69, 1 22 ,1 4 1, 20 , 3 , 206,145 , 19
Visar directory på disketten
Delete:
2 30 DATA 2 40, 3 , 76 ,1 29 , 234 ,1 6 9,8,141,1 45 ,1 93 ,1 72 ,146, 1 93 , 185 , 0 ,1 96 , 208 , 1 1,1 62
2 40 DATA 0,14 2 , 146 ,1 93 , 232, 142, 1 45 ,1 93 , 208,229,238 , 146, 1 93 , 4 1, 63 , 162 , 208 , 10
Disk-kommando:
D x-y Tar bort raderna mellan x och y
250 DATA 10,10,144,1, 232, 141, 49 , 193, 1 42,50 ,1 93, 160 , 23,162 , 7 ,1 69 , 51 , 133 , 1 , 189
D x Tar bort raden x
kommando Utför ett disk-kommando.
260 DATA 0 , 208, 1 53 , 0,194 , 136 , 136 ,1 36 , 202 , 16,244 ,1 69 , 55, 133 ,1, 76, 1 29 , 234, 165
D x- Tar bort alla rader från x och fram270 DATA 4 6, 133 , 252 ,1 65 , 45 ,1 33,25 1 , 160 , 0 ,1 77,25 1, 2 40 , 24 , 20 1, 84 , 208 , 7,200 ,1 77
Ex.
" S0:program"
åt.
2 8 0 DAT A 25 1, 20 1,1 28,240 ,1 4 , 24 , 165 , 25 1, 105 , 7 ,1 33, 2 5 1, 144 , 2 , 230 , 252 , 208,226
D -x Tar bort alla rader t.o.m x
290 DATA 96 , 200 ,1 77 , 25 1,141,1 44, 1 93 , 200 , 177 , 25 1 , 133 , 253 , 200 ,1 77,25 1,1 33,254
Old
3 00
16 0,0,1 77,253 ,1 53 ,0,1 96 , 200,204 ,144,1 93 , 208 , 245 , 169 , 0 ,1 53 ,0,1 96 ,141
O Tar tillbaks ett raderat program
Merge:
146,193 , 96
·
M program, enhetsnummer Lägger (_Insänt av Jörgen Gustavssqn, Floda

• Vill du scroll text över eller under den
normala textskärmen ? Använd då följande rutin som ger dig möjlighet att få
valfri text scrollande på den övre eller
undre delen av ramen .
Programmet innehåller vissa minnes/l.dresser som kan ändras för att ge oli-

3211
2564
21-52
3291
1 390
3314
2905
2397
1665
1 742
2075
2672
5~65
69 1 7
6418
6276
6495
639 2
6252
6 0 78
590 9
668 3
6693
6817
6533
6746
5 937
645 4
59 19
7 043
6638
6424
,6 p 61
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4600
619 1
6325
5635
5581
6028
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Så fungerar
desktop publishing

Desktop publishing - konsten att göra snygga tryckdugliga tidningssidor med persondator - har nästan lett till
krig mellan Apple, Atari och
Commodore.
Alla tre hävdar att just de
har det bästa och billigaste
systemet för ändamålet.
Datormagazin har testat PageSetter, det första ''svenskanpassade''
Desktop-programmet för Amiga500. Läs
själv och döm:
Att skapa en sida med PageSetter är
enkelt.
Med programmets hjälp finns ett stort
antal inställningsmöjligheter att välja
mellan.
Vill man inte laborera med dessa olika möjligheter finns en på förhand inställd funktion som skapar en sida i formatet 22 x 28 cm.
Alternativet är att välja mellan fyra olika förinställda möjligheter eller skapa ett
helt eget format upp till 22 x 36 cm.
Det minsta möjliga formatet är 5 x 2
cm. Du kan dessutom ställa in marginalerna på papperet. Papperet kan dela~
upp i ~ olika spalter beroende pa
spaltstorlek.
Alla mått som används i programmet
är antingen tum eller pica (cicero på
svenska).
OMRÅDE
När du skapat en sida måste du ha ett
s k område, en rektangulär bur för text
och grafik, att arbeta med.
.
Varje område har sitt eget typsnitt,
bakgrund, ram och_radjustering.
Ett område innehaller antingen text eller grafik, men det går även att lägga områden över varandra för att blanda text
och grafik.
Områden kan ha ett antal olika ramar
för att exempelvis ge ett tredimensionellt
utseende. När du skapar ett område bestämmer du om du vill ha rak höger- och
vänsterkant. Både och, eller rentav texten centrerad.
TEXTEN
Text kan läggas in på två sätt. Antingen genom en fun~tion som kallas snabbtext vilken ber dig mata in en rad med
text' med maximalt 100 tecken som
läggs i fönstret. ..
..
Det andra sättet ar att anvanda Pagesetters inbyggda ordbehandlare.
Texten kan vara i ett antal olika typsnitt. Men även skuggad, underst~uken,
kursiv, negativ, öppen el~_e r fetst1lad.
Detta kan kombineras for att ge exempelvis en understruken kursiv stil.
PageSetter ''avstavar'' genom att flytta ned ordet som inte får plats på en rad
till nästa. Man kan lägga in en speciell
kod i ett ord om man vill vara saker på
att ordet blir riktigt avstavat. .
Textfiler kan hämtas !rå~ Scn~ble! eller TextCraft. PageSette_r o~ersatter automatiskt deras koder_till sina_ egn~.
Det gör att texter latt kan ovarforas
från dessa ordbehandlingsprogram_ till
PageSetter. Du kan aven lasa textfiler
från andra ordbehandlingsprogram,
men då omvandlar inte PageSetter deras koder. Det måste man göra själv.
GRAFIKEN

Med grafikredigeraren -~an man r!ta
sina egna bilde~ eller anva_~~a det bibliotek av illustrationer som folJer med, eller läsa in bilder från något a~nat ritpro-

ED DIN DATOR
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Olik, typsnitt

1

PageSetter från det amerikanska
företaget Gold Disk lnc. har blivit
översatt till svenska av ett företag
som heter Karlberg & Karlberg
AB. Programmet och dess manual
är helt på svenska.

Det finns möjL
en mängd olik,
PageSetter. Hu
begränsas av h
har på diskette
lagras. PageSe
sju olika typsn
storlekar, vilka
som finns med
disketten och a
exempel NoteI
finns ett antal t

het att använda
,ypsnitt i
mhsa du kan ha
· mycbt plats du
där typsnitten
!r levereras med
:ienmqd
lf exakt samma
, Workbenchvänds i till
d. Dessutom
:tra typsnitt pl
:etten. Dessa är i
rsedda att
1mansmed
Jrammet, men kan
ltecis som de
.en. Typsnitt kan
1ur som helst pl

LaserScri pt di
Tid är pengar - heter det. Att
skapa en sida med
PageSetter tar inte lång tid.
Att skapa en sida som den
här tar högst en halvtimme
om man bortser från tiden det
tar att skriva texterna.

Textredigering
PageSetter innehåller en
Textredigerare som är en lite
enklare variant ev en
ordbehandlare. Det är där du
skriver och redigerar dina texter.
Det finns en mängd funktioner för
att ändra i din text. Du har
möjlighet till Sök och ersätt för
att byta ut förekomster av vissa
ord eller tecken. Du kan klippa ut
och flytta eller rader text på
mycket enkelt sätt. Du markerar
texten genom att peka ut de
område du vill göra något med.
Därefter väljer du i en meny vad
du vill göra med den. Nackdelen
är att Textregigeraren har en
benägenhet att bli lite långsam
när man arbetar med långa texter.

första hand är ,
användas tillsa
LaserScript p1
även skrivas ut
normala typsni
blandas nästan
en sida.

Olika ;extstilar
Utöver de olik,
uppsättningar ~
på kan man ävc
lite andra olika
exempel på de
av tecknen son

teckenm finns att välja
1 ändra texten pl
.ätt. Här är
.Uka utformningar
kan väljas:

Fetstil
Kursiv
Un~k rstryk~t
Omvänd (Vid 1 törk bakgrund)

l111t1l'll'l'ipl
PageSetter levereras med ett
program

som

heter

LaserScript. LaserScript
omvandlar dina sidor till ett
format som kallas PostSaipt
PostScript kan enklast
beskrivas som en standard
för
laserskrivare
elle·r
fotosättare. Med hjälp av det

kan du fl dina utskrifter att
ha samma kvalite
pA
tecknena som normala laserutskrifter har.

Prisvärt
PageSetter är för sitt
pris ett mycket
kraftfullt program som
kan jämföras med andra
Desktop Publisning
program i prisklasser
upp till tiotusen
kr o nor . Pr og rammet är
myc ke t l ättarbetat och
väl genomtänkt ur
användar - synpunkt. Tack
vare WYSIWYG ( Wbat You
See I s What You Get)

f!r du l ät t en uppfattning om hur sidan
ser ut i uts kr iven
form.

~kuggad
OpJPCn
Normal

Dessa kan sed
kombineras fe
ett antal varia
kombination i
Understrykni1

ai viss min
id& se ytlems;ne
er. T.exen
Oppenach

S~ blir resu_ltatet med olika printrar. Den högra är en vanlig matrisskivare som kostar runt 2000 kronor. Den vänstra är gjord
pa laserskr,varen. PS Jet tran Laser Connection, som kostar 10 ggr så mycket. Databiten i Stockholm hjälpe oss med utskriften.
gram.
Eftersom PageSetter använder IFFformatet kan bilder överföras lätt mellan
olika program.
Grafikredigeraren innehåller de vanligaste funktionerna som ett ritprogram
har för att t.ex dra linjer, rita cirklar osv.

SÅSER DET UT
För att lätt kunna se hur allt stämmer
på en sida finns det i programmet en förstoringsfunktion med två alternativ till
normalstorleken.
När sidan är klar kan man få fram den
på papper på två sätt. Antingen med

vanlig matrisskivare eller med laserskrivare.
Med laserskrivaren får man det klart
bästa resultatet. Men det blir också det
dyraste.
En utskrift från en matrisskrivare ger

dock ett i många fall godkänt resultat. Du
kan dessutom omvandla dina sidor till
IFF format för att använda dom i ritprogam för att till exempel färglägga din
sida.

Kalle Andersson

SÅF

AMI
DIS
AmigaDOS är en del av
Amigans operativsystem. Det
sköterfilhantering och liknande rutiner.
Genom att utnyttja AmigaOOS anropen, kan man på ett
lätt sätt komma åt funktioner
för att exempelvis döpa om filer, ta reda på vad klockan är
och utföra dos-kommandon
Först en fingervisning hur man skriver ett program för att lista ett fil-bibliotek
(directory). Detta ger en god inblick i hur
AmigaDOS fungerar.

Lock()
Format: lock = Lock(Filnamn ,Mod)
Lock låser en fil, så att AmigaDOS vet
att filen används.
Variabeln "lock" är en pekare till en
lock-struktur.
Den kan närmast ses som en nyckel
till filen. Observera att man måste ha
denna nyckel till vissa AmigaDOS anrop. Om man låser en fil med Mod = ACCESS READ, kan filen användas av
flera program.
Låser man med Mod = ACCESS WRITE, kan endast ett program
använda filen.

Format: OK = Examine(lock, FI)
Examina() fyller det FilelnfoBlock,
som FI pekar på, med data om den fil
som nyckeln "lock" går tili. Ett FilelnfoBlock är en struktur, som innehåller information om storlek, namn, skape setid och andra betydelsefulla data.
FilelnfoBlock-strukturen måste börja
på en jämn adress. Därför används AllocMem0 som fixar det automatiskt. Observera att om "OK" sattes till Oav Examine(), så innebär det att anropet misslyckades.

Format: OK

= ExNext(lock,FI)

SpP-ctrum, QL, Atari, Amstrad ...

* 1000+ program. Alla sorts nya

program med full instruktion .
* Ingen skyldighet!

Så här blir du låntagare:
Sätt in medlemsavgift för 1 år
- 49 kr. - på giro/bifoga check.
• Vi skickar genast ett kvalitetsprogram och katalog.
SOFTWARE LIBRARY 1984
PEDER LYKKESVEJ 33
KÖPENHAMNS. - DANMARK.
postgiro: 2 36 56 50.

r1T'a El,ECTRONICS

lJ.J..U & SOf'T\\J\RE AB
HEMVARNSGATAN8, l7154SOLNA, TEL08 7339290

NAMN: ..... ................. ................ .
Adress: ... ............. .... ................. .
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ExNext0 fungerar pä samma sätt som
Examine0, utom att ExNext0 endast undersöker filer i ett bibliotek.
ExNext0 anropet måste föregås av ett
Examine() anrop. Argumenten "lock"
och "FI" skall vara samma som i det föregående Examine() anropet.
Ar man intresserad av alla filer i ett
bibliotek, kan man anropa ExNext() till
dess " OK" = 0, vilket indikerar att ExNext() anropet misslyckades.
Detta beror troligen på att det inte
finns fler filer i biblioteket.

UnLock()
Format: UnLock(lock)
UnLock() öppnar låset "lock" som
man skapade med anropet Lock().
FilelnfoBlock strukturen, som man läser in från disk med Examine()- och ExNextQ anropen innehåller följande data:
fib DiskKey (LONG)-Anger filens
startblock.
fib DirEntryType (LONG) - Anger
filtyp. Om variabeln är större än noll är
filen ett bibliotek.
fib FileName {char) -Är en sträng
som innehåller det aktuella fill')_amnet.
fib Protection {LONG) - Ar filens
skyddsmod. Variabelns fyra första bitar
anger filens akyddsmod. De resterande
l:,itama används ej.
fib EntryType {LONG) - Samma
IOffl fib DirEntryType.
fib Size (LONG) - Anger filstorlel<en i bytes.
fib NumBlocks (LONG) - Anger
ilstorleken i block. Alla filer innehåller
9tt "Fila Header Block" samt erforder;,-- igt antal datablock. Större filer innehåler även ett eller flera " Fila List Blocks".
)bseNera att endast datablocken anJes i variabeln "fib NumBlocks".
fib Date {struct DateStamp) - An1er filens skapelsetid.
fib Comment {char) - Är en fil;ommentar. Denna sätts med CLl:ommandot "Comment" eller med AmiIaDOS anropet SetComment().
AllocMem() och FreeMem() är EXECnktioner. De används för att allokera
ler deallokera minne.
AllocMem() har följande format:
Pekare = AllocMem(Storlek,Mod)
"Storlek" anger den önskade min-

nesstorleken. "Mod" talar dels om ifall
andra processer skall ha tillgång till minnet, dels vilken minnessort som önskas.
Det sistnämnda verkar alla ;:,rogrammerare ej ha insett, eftersom deras program
inte fungerar på expanderade Amigor.
MODE-TYPER. Följande mode typer
finns:
• MEMF PUBLIC - Detta minne
skall alltid finnas åtkomligt även för andra program, som körs samtidigt.
• MEMF CHIP - Minnesarean skall
allokeras någonstans i det "chip RAM"
block, som alla Amigor har. Om minnet
skall användas av någon av hjälpprocessorerna måste det allokeras härifrån.
• MEMF FAST - Minnet som allokeras skall om möjligt vara "fast RAM".
Skulle "fast RAM" Inte vara tillgängligt,
används " chip RAM".
Vi rekommenderar att man använder
"fast RAM" om minnet inte ska användas av hjälpprocessorerna.
Detta därför att en Amiga som mest
kan ha 512K "chip RAM". Man kan däremot ha ända upp 9 megabytes "Fast

RAM".
• MEMF CLEAR - Sätter samtliga
allokerade bytes till noll.
Om AllocMem av någon anledning
skulle misslyckas sätts pekaren "Pekare" till noll. Annars pekar " Pekare" på
den första allokerade byten.
Observera att AllocMem() tillser att
det allokerade minnet börjar på en jämn
adress. AllocMem() allokerar alltid en
minnesarea som är jämt delbar med 8.
Även om du ber AillOOMl'mO att allo~ al används 16 bytes.
FreeMem() har följande format:
FreeMem(Pekare,Storlek)
Pekaren "Pekare" är samma som returnerades från AllocMem(). Den pekar
på adressen, där FreeMem() skall börja deallokera minne. "Storlek" är det antal bytes som skall deallokeras. Notera
att man bör deallokera samma antal bytes som tidigare allokerat.
FOTNOT. Allokera = Tala om för datorn att någonting (här: minne) är reservarat. Deallokera
Allokera.

= Motsatsen till

Programexemplet:

#include " librari;;s/dos .h" /* I dessa filer finns
*/
hncludc "cxcc/typcs.h"
/* diicrsr standard
*/
#include "exec/exec.h"
/* variab:cr d~f1niera e. •/
hnclude "stdio.h"
struct FileinfoBlock *FI; /* Pekare till ett F1leinfoBlock */
main(argc ,arg,)
int arge;
char •argv [);
I
/• En pekare till en lock-s truktur */
LONG l ock;
int Ok;
/• Allokera en minnesarea stor nog att rymma en FileinfoBlockstruktur. Se diskussion om AllocMem() i artikeln. */
FI = (struct FileinfoBlock •)
AllocHem (s izeof (*FI) ,MEMF_PUBLIC);
/* Hämta en lock-strukt ur*/
lock= Lock(argv[l),ACCESS_READ ) ;
/• Hämta en FileinfoBlock- struktur •/
Examine (lock,FI ) ;
/• Om File inte är en tomsträng, och inget fil eller bibliotek
med det angivna filnamnet funnet så tala om det. */
if ((argv[l][O) != 0) && (lock==O))
printf ("Hittar inte \s!\n",argv[l));
else I
/* Om EntryType<O så är det en fil.*/
if (FI->f ib_EntryType<O)
printf (" %s\n" ,FI ->fib_FileName);
else I /• Annars är det ett bibliot ek. •/
printf("Bibliotek: \ s\n",FI->fib FileName ) ·
/* Så länge ExNext inte returner;r noll så,läs på. •/
while ((Ok=ExNext(lock,FI)) !=O)
printf(" \s %s\n",FI->f ib FileName
FI-> f ib_EntryType >O?" (Dir) ": ;,,. ) ;
/* Ta bort ' låset ' från filen. */
UnLock(lock);
/* Lämna tillbaka minnesarean som tidigare allokerades. •/
FreeKem (FI , sizeof (•FI));

~~~m!di~;j~~~~ro.~~J.o!~~m
inte så lätt som många har fått för sig.
När det gäller att spela flerstämmig musik dyker en mängd problem upp med
att få alla toner att hänga ihop på ett sätt
som låter bra.
AmigaBasic erbjuder fem kommandon som har med genereringen av ljud
att göra. Det första kommandot man
kommer i kontakt med är antagligen
SOUND. Det kan ha upp till fyra argument:

SOUND Frekvens,Längd,Volym,Kanal
Frekvens och Längd måste alltid anges, men volym och kanal kan uteslutas.
Frekvens har ett värde mellan 20 och
15000 och anges i Hertz (Rz). Längden
anges i Slag/Minut. Ett värde på 18.2 ger
en ton som är en sekundJång. Om marr
dubblar värde får man en ton som är två
sekunder lång etc. Volym har ett värde
mellan 0 och 255, där 0 är helt tyst och
255 är maximal volym. Med Kanal anger
du vilken kanal du vill ljudet ska spelas
på.
Ändra vågform
Med WAVE kan du ändra en viss kanals vågform för att åstadkomma olika
sorters ljud. WAVE har följande argument:
WAVE Kanal,Våg-definition
Kanal är den kanal som vågformen
skall användas på och Våg-definition är
en array bestående av data för din vågform. Arrayen måste ha minst 256 värden och måste hålla sig inom området
-128 till 127.
För att skapa en vågform kan du göra
enligt följande exempel:
DIMW%(255)
FOR A = 1 TO 255
WO/o{A) = 127-A
NEXTA
WAVE0,WO/o

som består av en ren sinusvåg. Den anges med att istället för att ange en array
som våg-definition så skriver man SIN .

SOUND RESUME
WAVE 1,SIN
Genom att prova sig fram med olika
vågformerkanmankommaframtillen
hel del intressanta ljud. Det enda man
måstetänkapåärattdevärde man lägger in i våg-definitions arrayen måste
hålla sig inom området -128 till 127.

Enkelt pip
Med BEEP kan du generera ett pip
samtfdigt som skärmen blinkar till. Det
itr mest till för att fånga uppmärksamhet
i program och har ingen egentlig koppling till musik.
För att spela flera toner samtidigt som
är synkroniserade. Dvs. som startar och
slutar rätt i förhållande till varandra finns
två kommandon, nämligen SOUND
WAIT och SOUND RESUME.
Om du har SOUND WAIT i ett program kommer AmigaBasic att lägga alla
efterföljande SOUND kommandon på
en kö. Ingenting kommer att höras förräns du har med ett SOUND RESUME
och då kommer alla ljud att spelas upp
i den ordning dom finns med i programmet.

Innan AmigaBasic börjar spela får du
ett meddelande om att minnet är slut.
ProvamedatttabortSOUNDWAIToch
SOUNDRESUMEsåmärksskillnaden.
Det som är krångligt när det gäller ljud
och AmigaBasic är att spela flerstämmigt och att få till ljud som låter bra.
AmigaBasic har inga kommandon för
att få ljud att tona upp och ner. Antingen
är ljudet av eller på.

Flerstämmiga problem
Vill man spela flerstämmig musik stöter man på problem med att få tonerna
att synkroniseras samtidigt som AmigaBasic ska hinna med att läsa in nya toner som ska spelas. Detta gäller speciellt om man spelar många korta toner i
en följd . Programlistningen här intill är
ett exempel på hur man på ett ganska
lyckat sätt ändå kan få AmigaBasic att
hinna med att läsa in, synkronisera och
spela toner. Du kan lätt byta ut de datasatser som finns mot egna för att göra
andra låtar.

Dålig lösning
Dåligt minne
Nackdelen med detta är att den minnesarea som används för att lagra ljuden
på inte är speciellt stor. Om du lagrar alltför många ljud utan att exekvera SOUND RESUME kommer du att få ett OutOf-Memory meddelande. Prova nedanstående exempel för att se vad som händer:
SOUNDWAIT

DIN Pl(88),Pr(22),TLl(22),Wl-(255)

FOR Temp• 1 TO 255
W1'(Temp) • 127
IF Temp>127 THBN Wl%(Temp)•-Wl%(Temp)
NBXT Temp
WAVB o,wn
WAVB l,SIN
FOR Temp• 1 TO 88
F#(Temp) • 2A(Xt+ Temp/12#)
NBXT Temp

C$ • "cdefgabp#-123456789<>1"
FOR Temp• 1 TO 22
RBAD Fr(Temp)
NEXT Temp
DATA 0,2,4,5,7,9,11,0,1,-1,0
DATA o,o,o,o,o,o,0.0,-12,12,o
FOR Temp= 1 TO 22
READ TL#(Temp)
NBXT Temp

o,o,o,o,o,o,o,o,o,o,36.4
27.3,18.2,12.1333333#,9.1
6.0666667#,4.55,3.4125,2.275
0,0,0

Igen:
RESTORB Noter
FOR Temp • 0 TO 3
READ Ok(Temp)
Ok(Temp) • 12*0k(Temp) + 3
NBXT Temp
Spela:
SOUHD WAIT

FOR St • O TO 1 ' Andra för antal stämmor
tl • La#(St)
Ton .. -1
READ Musik$
IF Musik$• "x" THBN Igen:
FOR Temp• 1 TO LEN(Musik$)
C • INSTR(C$,MID$(Musik$,Temp, 1 ))
IF C <z 8 THEN
IF Ton> 0 THEN
SOUND F#(Ton),t#,255,St
t#-=La#{St)
END UF
IF Ton• 0 THEN SOUND O,t#,0,St
IF C=8 THEN Ton=O ELSE Ton,.Fr (C) +Ok ( St)
ELSEIF C < 11 THEN
Ton = Ton+ Fr{C)
ELSEIF C < 20 THBN
t#•TL#(Ci)
ELSEIF C < 22 THEN
Ok(St ) •Ok (S t)+Fr (C)

När det gäller ljud är AmigaBasic ingen bra lösning, speciellt inte om man vill
få den att spela musik.
Den utnyttjar Amigans enorma ljudmöjligheter mycket dåligt. Vill man komma åt det riktigt bra fördelarna med Amigans ljud rekommenderar jag något av
de musikprogram som finns på marknaden, exempelvis Deluxe Music Construction Set från Electronic Arts eller Sonix från Aegis.

BLSB

Teap•Teap+l
C • INSTR(CS,MID$(Musik$,Teap,1))
Lal(St)•TLl(C)
IF Ton< 0 THBH tt • Lat(St)

XI• LOG(27.51)/LOG(21)

DATA
DATA
DATA
DATA

SOUND 220+(4*A),2,255,0
NEXT A

BND IF
NBX'l' Temp

IF Ton> 0 THBN SOUND Fl{Ton),tl,255,St
IF Ton• 0 THBN SOUND 0,tt,O,St
NBXT St
SOUND RBSUMB
GOTO Spela
RBM
RBM
RBM
RBM
RBM
RBM
RBM
RBM
RBH
RBH
RBH

RBM
RBH
RBH
RBM

'
'
'
'
'
'

De fyra första siffrorna anger den
grundinstillda oktaven för varje
stimma (0-7)
lx lndrar llngden för de efterföljande
tonerna
ll•helnot ,13•halvnot ,15•fj irdedelsnot
17•lttondelsnot,19•sextondelsnot
> ökar oktaven ett steg
< minskar oktaven ett steg
a - g spelar noten. Noten kan följas
av #(Höjd) eller -(Sinkt). Dessutom
kan en siffra anges efter noten vilken
bestämmer lingden för just den noten,
utan att indra lingden på de
efterföljande. p ger en pause

I detta exempel anvinds endast två
stimmor. Genom att ligga dit datasatser för de övriga stämmorna, samt
byta ut 1:an i FOR St• 0 TO 1 längre
upp i programmet mot en 3 eller fyra
kan du använda de två andra stämmorna.

\.

Noter:
DATA 3,2,3,3
DATA 15agl2g,12g15ag
DATA 15pl7b>ctd#ef#g,llf#
DATA flel2e,12e>l5ed
DATA 15pl7eedc<ba,13cd
DATA >c<bl3bl5a,<13g>d
DATA gl7bal5ae,<15bpl3p
DATA g15bbl3b,>15c<l7ggl3g
DATA 15ag12g,12gl5ag
DATA 15pl7b>c#d#ef#g,llfl
DATA f#el2e,12e>l5ed
DATA 15p17eedc<ba,13cd
DATA >c<bl3bl5a,<13g>d
DATA gl7bal5ae,<15bpl3p
DATA gl5bbl3b,>15c<l7ggl3g
DATA 13bb,13>ed#
DATA >15ef#gl7f#e,ec
DATA 14fll7el5dl7e<b,<13a>d
DATA llb,15dagf#
DATA 13bb, 13ed#
DATA >15ef#gl7f#e,ec
DATA 14fll7el5df#,<a>d
DATA gdc<b,<g>d
DATA gl7bbl3b,15c<l7ggl3g
DATA 15gbae,llp
DATA gl7bbl3b,pl
DATA X

1
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DATORBORSEN
KOPES

Strategispel tillC64/128 och Amigan på diskett köpes. Allt av intresse! Ring efter kl.
19.00, Christer.
Tel : 0431/15067

Amigaprg. köpes eller bytes. Allt av intresse.
Tel:026/106114

Printer MPS 801, 803 Star Gemini SG 10 i område mellan U-valla och GBG. Gärna med
program och papper.
Tel: 0304/61581

Super-C, Merlin Assembler till 128 samt CPM prg köpes.
·
Tel: 044/125503

Diskdrive 1571 till C128.

CBM 64 Pascal + the Last Ni nja köpes. Joakim Ekström, Odinsv. 8, 641 37 KATRINEHOLM

Tel: 0591/13464

Maskinkodsmonitor och maskinkodsprg.
block A-L.
Tel: 042/11 5811
Out run köpes original. Ring Per.
Tel: 0550/81905
Amiga och C64spel, band köpes. Skicka lista till: Mauritz Nordlund, Karlviksg. 11, 11241
STOCKHOLM
Printer till Commodore 64/128. Ring efter
16.00. Trach.
Tel: 036/18 65 52

Datormagazin nr 1-2/86. Nya spel köpes till
C64/disk 1541. Ring efter kl. 18.00.
Tel: 031/128598

C64, 1541, bandspelare, 80 disketter, 7 band,
1 joystick, fastload,Exos rom, diskettlåda,
mycket litteratur. Pris 4000 kr. Ring Mikael.
Tel: 013/1241 07

Compiler köpes billigt till C64, eller bytes mot
Arkanoid, Express Raider, Bmx sim och Skate rock på band. Ring Kenneth.
Tel: 026/411 59

Gauntlet säljes för 90 kr. Ring Per.
Tel: 0512/100 15

73Printer MPS 1200 eller likvärdig önskas
köpa.
Tel: 0660/70244

MPS 801/C 1525. Max 800 kr. Ring Percy efter kl.18.00.
Tel: 031/12 85 98

Diskdrive 1541 köpes. Göran Svahn, Rullharvsg. 6 A, 431 40 MÖLNDAL
Simons Baslc + manual och resetknapp till
C64.
Tel: 013/551 48

Hela manualer till The Pawn, Stationfall och
Guild of Thieves köpes. Ring Esben .
Tel: 0417/12288

3 spel för 45 kr/st säljes.
Tel: 026/133396

Amiga 1000 köpes + gamla nummer av Amiga World. Ring Anders.
Tel: 021/184661

•Ace of Aces för 100 kr.
C128, 1571 diskdrive, bandstation, 170 disketter med spel och 10 böcker. Pris 5500 kr.
Tel: 0247/12708
Flight simulator Il säljes med boken Flight
adv. Pris 300 kr.
Tel: 0435/152 83
Org. spel: Solo flight disk 75 kr, Germany
1985 kass 50 kr, Dracula kass 50 kr m .m. Jan
Friberg.
Tel: 0303/127 40
The Last NInja säljes för 100 kr eller bytes mot
Pirates eller Star Paws. Till C64.
Tel: 08/7163995

Org. spel säljes. Now games 11100 kr, The Viking 100 kr, Nomad 50 kr.
Tel: 060/563662

L.eaderboard executive + Leaderboard tournament, helst på disk men kassett gå även
bra.
Tel: 08/7587466
C64, diskdrive 1541 , 51 disketter, 11 band, 1
cartridge, bandspelare, 2 jousticks, diskbox,
garanti kvar på allt. Pris 4400 kr.
Tel: 040/54 55 03

Dlskdrive köpes för max 700 kr.
Tel: 0455/28207
C64 turbo spel köpes.
Tel: 0935/11652 eller 12388•

Dart 180, Hash Gordon på band säljes för 50
kr/st. World Games på diskett för 160 kr. Ring
Joha,n.
Tel: 054/24835

Amlga program köpes. Allt av intresse. Ring
,Svenne.
Tel: 0393/13000

Quick disc+ 150 kr. Massor av orginalspel
säljes eller bortbytes.
Tel: 0753/77710
C128, C1530, 2 joystick, Final cart 11, Programmers ref. guide, ca. 500 spel, C 1571 diskdrive, diskettbox, 20 disketter. Säljes för 7000 kr.
Ring Trach.
Tel: 036/186552

Cartrldge Rese! till C64/128 + svensk manual. 50 kr ink. moms och frakt.
Tel: 031/29 71 87

C64 org. spel på disk: Zorro, Atiriad, Knuckelbuster, The Goomies. Pris 75 kr/st eller 200 kr
för alla.
Tel: 0157/119 58

Speeddos 40 truck till C64 + 1541 svenska
tecken. 500 kr.
Tel: 0480/718 74

C128, 1570, bandspelare, 2 joy, 10 kass, 75
disk, litteratur. Pris 4500 kr.
Tel : 0156/11800

Game Over köpes på kassett för max 65 kr.
Ring Andreas efter 17.00 ej torsd.
Tel: 08/7168448

Säljer nya org. spel. Mag max och Shourt circuit för bara 80 kr/st. Ring nu!!
Tel: 031/9677 80

C64, bandspelare, 2 joysticks, ca. 150 spel,
böcker. Pris 3000 kr.
Tel: 0303/968 71

Summer games Il, World games och Road
Runner köpes.
Tel: 013/21 37 48

C64, 1541, fastload, bandare, joyctick, 45 disketter, 30 datatidn, diskettbox, GEOS. Pris
3500 kr.
Tel: 018/355725

Delta och Wizball säljes på disk för 80 kr/st.
Nyskick ring Per.
Tel: 0586/33570

Moon-64 eller annan maskinkods monitor köpes. Högst 250 kr.
Tel: 031/2982 06
Prlnter köpes billigt. Ring Hans efter 17.00.
Tel: 0141/10074

Önskas köpa till VIC 20: Plotter eller printer
1213 maskinkods monitor ( cartridge) + dokumentation. Henric Larsson, Kåbäcksv. 13,
43338 PARTILLE

Shao-lln's road säljes för 100 kr eller bytes
mot the Last Ninja. Ring Anreas.
Tel: 021/12 55 16

IDATORBÖRSEN. Beställning av annons under rubriken:

I

I D KÖPES D SÄLJES D BYTES D HYRA D BREVKOMPIS
Annonstext: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __
1-

- - - - - - -- - - - - -- -- - - -

ITel _ _ __ _ _

C64, bandspelare, diskdrive, låsbar diskettlåda, joystick, ca 450 spel. Ring Ulrik. Pris 3800
kr.
Tel: 0370/151 24
Amiga minnes exp 1050 + 256 kB. Oanvänt.
End. 750 kr.
Tel: 0523/100 61

I

Amiga 500, Amiga monitor, 20 disketter, garanti. Pris ca. 8800 kr.
Tel: 040/44 74 45

I

1··---------------------------------------------------------------------------------·· 1
I1nsänt av
· J
!Adress _ _ _ __ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ I
IPrenumerant: JA / NEJ
Datormagazin Nr 8/87.. j

fjkickas till: Datormagazin, Karlbergsvägen 77-81, 113 35 STOCKHOLMi
~ärk kuvertet: Datorbörsen. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Org. spel för C64. Battalion Commander kass
70 kr, World Games disk 100 kr.
Tel: 0433/10739

C64, 2 bandspelare, 1 joystick, ca 500 spel.
Pris 2200 kr. Ring Milton.
Tel: 018/1011 06

Diskdrive 1541, 40 disketter, diskettklippare.
Pris 2000 kr.
Tel: 0502/10634

Org. spel till C64 50-70 kr/st har ca 80 st. Ring
Patrik.
Tel: 013/297427

C64 spel tex. Champ. Wrestling, Great Escape, Elite och Pirates m .m . 75 kr/st.
Tel: 08/75310 68

The Final cartridge Il som nytt. Instruktionsbok. Nyris 625 kr nu 450 kr.
Tel: 0766/42400

Org. spel till C64 på kass. Wing Commander,
Burgertime, Cuddly cuburt 50 kr/st. Ring Johan.
tel:036113 71 86

Spel, nyttoprg, joystick m.m. Säljes eller bytes mot lnfocom spel.
Tel: 0565/70127

MPS 802 printer som ny med nytt färgband.
Pris 1800 kr. Ring Roger efter kl. 17.
Tel: 054/133089
C64 spel på kassett. Sanxion 80 kr, Jarlbreak
70 kr eller båda 140 kr.
Tel : 0155/97265
C64 spel säljes. Jailbreak 80 kr och Enduro
Racer 100 kr. Ring Niklas.
Tel: 0381/21221
C128, 1541 diskdrive, bandstation, prg, svenska + engelska manualer.
Tel: 044/42327

C64, drive 1541, printer Seikosha, joystick, 60
disketter, geos. Paketpris 4000 kr eller i delar.
Ring Martin.
Tel: 0570/174 13
C128 och diskdrive 1541 + bandspelare samt
T he Final cartridge. Pris 4500 kr.
Tel: 0457/152686266
Apple Il diskettstation, monitor, spel. Högsterbjudande.
Tel: 018/300440

Svenska och engelaska tidningar/10-20 kr/st.
Två strategispel säljes 300 kr eller 160 kr/st.
Tel: 060/50 03 78
C64, bandspelare, ca 350 spel, 2 joysticks,
böcker. Pris 1500 kr. Ring Peter.
Tel: 08/7776252
Amiga org. spel Sinbad and the Throne of the
he falcon. 250 kr. Fredrik.
Tel: 013/63338
C128, disk, spel, 20 disketter m .m . Pris 5000
kr.
Tel : 08/7778577

C128, 1571, bandspelare, joystick, 14"färg TV,
massor av spel m.m. Pris end. 5500 kr.
Tel: 0371/80072

C64 org. spel säljes: Elidon (kass ), Mr. Angry (kass) och Bridge ( cart ). Pris 60 kr/st eller
150 kr för alla.
Tel: 0304/72635

Monokrom monitor 12" Amber inkl. kablar till
C64/128 750 kr. Bok internals 140 kr.
Tel: 011/1029 40

C64 spel The Last Ninja 75 kr, Renegade 85
kr och Gauntlet 50 kr.
Tel: 0522/217 40

Telemodem Racal 1200/1200 och 600/1200
säljes till högstbjudande.
Tel: 0910/37061

C64 spel bytes på kassett.

Tel: 016/357880

Amlga 1000, monitor, diskdrive, mouse, garanti, 256 k. Pris 10000 kr.
Tel: 0511/756 55

C128 köpes med joystick och bandstation.
Tel: 0587/13860

1,

C1281, 1571, .2 joysticks, mus, bandstation, TFC 11, 36 disketter m. prg, litt. 5000
kr eller högstbjudande. Ring Anders.
Tel: 046/125227

C641, 1571, bandspelare, 2stTac2, BO diskar, diskettbox, Final cart 11, spel. Allt
för¼5500 kr. Ring Jens.
Tel: 0370/530 03

Pertec FD 200 diskdrive säljes för ca. 1000 kr.
Tel: 0934/30318

Datormagazin nr 1/86 och 2/86 i gott skick köpes. Ring Tomas kvällstid .
Tel: 0381/221 45

Specialskruvmejslar när du ska öppna och
rengöra Tac 11, skicka 10 kr och din ,adress så
skickar vi en skruvmejsel till dig. Mattias Eriksson, PL 4071 , 38500 TORSÅS

Org. World games till C64 på kass,
svensk/engelsk manual ev. byte mot Tai-Pan
org.
Tel: 0684/10919

C128, d.d ., bandspelare, KGB-kabel ( för anslutning till TV), m.m . Pris 3500 kr.
Tel: 0510/65530

C64, 1541 och många disketter köpes.
Tel: 0346/52063

C128, drive 1571, joystick, rikl litt och hyttoprg
( Aven spel ), 1 år. Pris 4300 kr.
Tel: 044/2417 64

SALJES

C128, diskdrive 1571, The Final Cartridge, 400
spel, 2 joysticks. 5000 kr.
Tel: 0511/17638

Diskdrive 1541 . Ring Ingemar.
Tel : 0302/10907

C128D med bandstation och div. program.
Garanti kvar end. 5000 kr.
Tel: 0240/914 16

C64, diskdrive 1541C, bandspelare, joystick
VICO, GEOS, 40 disketter, 30 kassetter, böcker, litteratur. Nypris ca.
Org. spel Ace Il på disk säljes för 140 kr.
Tel: 040/64229

Billigt C64 Il s + disk + bandspelare + resetknapp + massor av spel. 2600 kr. Ring
Patrik lör och söndag.
Tel: 0523/60279

Diskdrlve till C64, gärna med spel. Högst
1500 kr. Ring Stefan efter kl.15.30.
Tel: 0150/221 02

Amiga 1000 512 kb, 50 disketter, extern diskdrive amiga 1010, amiga dos manual, m.m .
Pris 9800 kr.
Tel: 0481/12657

Telefonsvarare max 600 kr som kan lafra ingående och utgående samtal . T-märkt och Smärkt.
Tel: 0781/30525

" Commodore 64 whole memory guide"
samt böcker om assemler programmering.
Ring Mikael.
Tel: 0582/13484

Commodore färgmonitor 1901 köpes.
Tel: 08/88 91 89

C128, C1571, bandspelare, the Final Cartridge Il, ca. 500 spel, 30 disketter. Garanti kvar.
Pris 6000 kr.
Tel: 021/33 0713

Calc Result Advanced 500 kr. Ring Mikael.
Tel: 013/1241 07

C64-Public Domain program köpes till vår
dataklubb, om de platsar. Skicka till HBG's
P.B. , Fyrverkareg. 6 v3, 25261 HELSINGBORG

Skrivare för Amiga. Tex Seikosha SP-1200 Al.
Tel: 011/102940

C128, 1571, bandspelare, 2 joystuck, manualer, 45 diskar m . prg. Pris 4500 kr.
Tel: 019/783 71

C64 800 kr, lösningen till The Pawn 100 kr,
Zzap! 64 Juni-87 35 kr. Ring Mikael.
Tel: 0300/271 36

Expert cartridge från engelska Trilogic. 200
kr.
Tel: 0171/57222

Köper dina nya C64 spel på disk och kassett.
Ring mellan 16.00-21.00. Lars-Erik.
Tel: 044/50289

REGLER FOR DATABORSEN:

Tel: 08/3851 06

C64, 1541 diskdrive, monitor 1202, bandspelare, joystick, 300 spel. 7000 kr.
Tel: 031/91 74 34

C64, 1541 diskdrive, Expert cartridge, 25 disketter, diskettbox m. lås, 3 band, 21 t idnin .
Ring Mattias. Pris 3500 kr.
Tel: 035/61566

C64, 1541, bandspelare, commodores prg.
handbok 1,2,3, 10 disketter, 2 joystick. Pris
3200 kr.
Tel: 0512/929 79

Skrivare till C64/128 Seikosha SP-1200 ve (
nypris 3200 kr) 3mån gammal säljes föR 1995
kr.
Tel: 042/22 24 73

C128, 1571 diskdrive, 180 disketter med spel,
bandstation, programmerings handbok 1,2,3,
8 orginalmanualer till div. nyttoprg. Pris 6500
kr.
Tel: 0247/12708

Video, basic 64 250 kr, Simon's basic 250 kr,
ljuspenna + prg 130 kr. SkrivtlN: Jesper Jönsson, Västesg . 27, 421 53 V. FRÖLUNDA

Flight simulator Il¼ säljes för 350 kr. Ord.
pris 600 kr.
Tel: 0550/29313
Spel till C64. Bl.a The Last Ni nja, Road Runner. Ca. pris 100 kr/st.OBS! Original.
Tel: 0587/700 96
C128, C1571 , bandspelare, joysticks, disketter, diskettbox m.m. Pris 6000 kr. Ring Richard.
Tel: 031/826436
Sagan om ringen. 2 st kassetter. Nypris 249
kr. Nu 150 kr.
Tel: 026/12 25 03
Wico the boss med garanti säljes för 155 kr.
Tel: 031/571712
BMX BX 1000 printer nyskick pris 900 kr.
Tel : 031/4418 85
Org. spel till C64. G 9untlet och Hit pack trio
85 kr/st. Zynaps 55 kr.
Tel: 0501/16481
C128, 1571 , modem 300/300, 30 disketter,
spel och nytto. Pris 5000 kr.
Tel: 035/616 15
Säljer dataspel på kassett. Bla The Last Ninja
och Gunship. Pris 80-100 kr/st. Ring mellan
18-21.
Tel: 018/303182
Org. spel till Amigan säljes för 75 kr/st. Har
bla Starglider, Barbarian , Boulder Dash, Karate Kid Il.
Tel: 0910/243 06
The Music System säljes. Bra music editor.
Pris 120 kr + frakt.
Tel: 0650/704 85
C64 med bandspelare, "macpen" ljuspenna
och 2 joysticks, 6 org. spel. Pris 2000 kr.
Tel: 040/382 69
C1571 diskdrive säljes med 65 disketter för
3500 kr. OBS! Kan disk. vid snabb affär.
Tel: 0370/358 28
C64, 1541, joystic k, bandspelare, cart" game
killer", Simons Basic, disketter, spel. 4000 kr.
Tel: 042/588 34
Aprlcot Fle, MS-DOS, diskdrive, 3500 program, Apple plotter, fyrfärg, A3-format: 3850,
Cl-artiklar. Ring!
Tel: 044/3402 64
NPH 501C diskdrive till C64. Fint skick. ·
Tel: 0411/30709

("

C64 spel på band 60 kr/st, Zorro, Rambo,
Hardball, Superzaxxon.
Tel: 019/189694
Joystick Wico the boss. Fint skick. Bra kvalitet. 100 kr. Kenneth. ••
Tel: 0571/10461
5.25" disketter DS-DD praktisk förvaringslåda ingår vid köp av 10 st. OBS! Garanti. Ring
till Magnus.
Tel: 044/22 5380
C64 diskdrive 1541, printer 1526, bandstation
1531 , 2joystick, Final cartridge Il, Hesmon 64,
Forht 64, 65 disketter med prg på båda sidor,
10 band totalt ca. 500 spel de flesta nya org.
Endast 6000 kr. Ring Patrik.
Tel: 0241/201 22
C64, 1541 , MPS 801 , bandspelare, Wico joystick, 91 disketter i box, programmeringshandbok 1-3. Nypris 8500 kr. Nu 6000 kr.
Claes.
Tel: 0383/15559
Fast Hack'em 4 säljes på disk. Pris end. 75
kr.
Tel: 0418/21778
C64 prg. Kassett 70 kr. Diskett Destroyer 100
kr, Theatre Europe 80 kr, Calc result Easy (
cartridge oanvänt) 400 kr. Byler även Amiga
prg. Ring efter kl. 17. Mattias.
Tel: 0523/22614
Printer MPS 802 säljes till högstbjudande.
The Final Cartridge säljes till högstbjudande.
Tel: 0520/972 82
Registerprg " CN-REGISTER" ( namn och
adresser) säljes för endast 50 kr. Band. Ring
Peter.
Tel: 031/232695
Prylar till C64 utvräkes. Logo 100 kr, Comal
2.0 200 kr, Handic modem med prg och garanti 1000 kr, Calc result 250 kr, div böcker ca. 50
kr/st, datortidningar, tac 2 med garanti 150 kr,
50 st disketter med div. spel.
Tel: 0151/500 65
Org. spel säljes. Pris ca. 80 kr/st. Skriv för lista
Lars Thunberg, Box 109, 64031 MELLÖSA
Org. spel till C64. Movie monster game 80 kr,
Champion ship wrestling 90 kr, Thai boxing 70
kr, Cluedo, Monopol och Scrabble 80 kr.
Tel: 0911/15880
Resetknappar säljes till C64. 39 kr/st. Typ
Handelns.
Tel: 0470/653 98 Stefan ell~r 656 50 Magnus
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Samtliga datormagazin säljer jag för 8 kr/st
1987. Firelord på band 70 kr. The Pawn på disk
149 kr. Ring till Fredrik. Två Wico boss joysticks 50 kr/st. 80 kr för båda. Ring till Fredrik.
Tel : 0418/63824

Nya program kassett diskett
Planeringskalender 95 kr 125 kr
Register prg. 49 kr
Aktier prg. 69 kr 95 kr
Göra egna låtar 119 kr 169 kr ( music maker)
The Quill 229 kr
SPEL:
Rock'n wrestle 59 kr
Human race 39 kr
Galaxy 49 kr
Espionage island 39 kr
Cosmic command 49 kr
Wheelin wallie 39 kr
Lazarian CARTRIDGE 79 kr.
Skriv till : Rickard Arlebäck, PL 835, 34900
ONSALA
Sonus score track till C64. Notskrift + 16kanals sequencer på disk. Inkl. 1-in, 2-ut MIDI
interface. Pris 1795. Mike.
Tel : 021/126491
Sonus DX/TX Libarian pro!,rammer till C64.
Programmering och biblioteksprg. för Yamaha DX/TX 7, 216 och 816, med 9 bankar ljud .
Diskett, inklusive 1-in , 2-ut MIDI interface. Pris
1650 kr. Ring Mike.
Tel : 021/12 64 91
C64 , diskdrive 1541, bandspelare, fastload ,
40 disketter, band, litteratur, joysticks, tidningar. Bra pris 4350 kr.
Tel : 060/31214
CAD 128 Abacus bok + diskett. Original, helt
ny 400 kr. Super C128 Abacus m. diskett original, helt ny 300 kr. Ordbehandlingsprg
Starttexter C64/128, nytt 200.
Tel : 0451/12259
Hej! alla C64 ägare jag säljer org. spel för 80
kr/st. Bla. Avenger, Bombjack, Labyrinth m.m.
Ring Ronnie efter kl 17.00.
Tel : 031/542455
Böcker till C64. Mycket fint skick. En del helt
oanvända. Bra priser. Skriver till Ulf Asplund ,
Guldv.12, 921 00 LYCKSELE
Spel till Ericsson PC säljes bla. Boxing, World
games, Wrestling och Pil stop Il. 100 kr/st.
Tel: 042/91359
3iskdrive 1571 + 10 dl~ketter fulla med pro1ram. Pris 3500 kr. Kan Diskuteras.
Tel: 0755/646 61
:artridge med uper tape turbo Il, turbo 64
,ch copy 190 med inbyggd resetknapp 150 kr,
iven Handics teledatacartridge säljes för 150
,r, reeetknappar till alla Vic 64 40 kr, modem
1200/75 baud med telefonnummer och terminalprg 750 kr.
Tel: 090/11 2862 eller 126600
IIDl-interface till C64. Programmet Soundludie från SFX på köpet . Pris 450 kr. Ring
lartm .
Tel : 0322/19863
andspela
Otlll 154:an för 100 kr. Druid
=h Summer games Il ( org . band ) säljes fö r
5 kr/st. Ring Peter efter 21 .00.
Tel: 0371/1 67 11

64, bandspelare,

21 kassetter med spel,
"Ogrammers Ref. guide, Tidningar. Pris 2100
1541 drive, Geos, 1351 mus, 70 d1 kelter
ed spel och nytto, diskettboxar, 1541 User's
ide. Pris 2200 kr. Ring Efter kl 17.
Tel: 0144/117 88

Helt ny C128, garanti, massvis av spel 2800
kr. Diskspel säljes: lnfitrator, Fight night, Fighting warrior 100 kr/Ultima 4250 kr. Ring Mikael. Tel: 0300/271 36
C64, bandspelare, joystick, 5 org. spel, 10
mån garanti. pris 2300 kr. Quikdisk+ helt ny
260 kr.
Tel: 0521/40423

, diskdrive 1541, printer MPS 801 , text 64,
Final Cartridge, mus 1531, garanti kvar,
ker, nyttoprg och spel. Nypris 11 000 kr,
jes för 8500 kr.
Tel: 0480/19647
st org. spel säljes på band. Spindizzy,
st, Hardball och V. Pris 200 kr. Ring RoTel: 0454/10367
om adventure säljes, org. på disk. Susded 80 kr, Deadline 70 kr. VIC 20 org. sälpå band. Hembudget 40 kr, Lotto 30 kr elbåda 60 kr.
Tel: 0150/19823
ketter nya 7 st 5,25" 95 kr.
Tel: 08/7102316
säljes med: 1571 , 1531, 2stTac Il, expert
ridge med E.s.m V2.10, diskbox 100 st, 50
· eratur, 9 org. ca 100 disketter och 8 band
spel. 6000 kr.
Tel : 035/604 76

n
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OOA datakopierare till VIC 128/64/20. Koare kassettprg medans du laddar in dem
ler även turboprg. ). In gen software be. Pris endast 200 kr. Ring mellan 18 och

11

Tel : 031/965866 eller 966807
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modore plus/4 m. 4 inbyggda prg . Lev
. förp. m. datasett, spel samt 3 manualer
e. ). Pris 1500 kr. Pris 1500 kr. Ring efter

7.
Tel : 0493/70642
disketter SKC MD2D 5.25" säljes i obru10-förpackning. Pris 100/10 st. Ring JoaTel: 0520/972 82
a 1000, med monitor, diskdrive, mus,
minne, 25 disketter, språket " Llattice C",
boken " C" = massor av annan littera• ga använd, nypris ca 16 000 kr, säljes
kr. Priste diskuteras eJ!
• ·~·~ Tel: ~3ä/13301

Leaming assembler language on the C128
på diskett för C128. Pris 250 kr plus porto och
postförskott. Ring Georg dagtid.
tel:021/109831

Skyddslock till din C64 och 128D i rökfärgad
plast, mycket skonsam för datorn. Ett måste!
Ring mellan 18-20.
Tel : 040/117092

Gunship, Destroyer, Ghost'n Goblins och
Ace of Aces på disk för C64/128. Pris 100 kr/st
plus porto och postförskott. Ring Georg dagtid.
tel:021/10 98 31

Till C64 på disk. Kawasaki musical keyboard
150 kr. Skyfox disk 50 kr. Kawasaki syntesizer
100 kr. Spektrum band: Valhalla ( äventyr),
Protek ( ubåtsimulator, Ouest adventur ( äventyr), Birds and the bees. Org. 15 kr/st. Ring
Stefan efter 15.30.
Tel: 035/42646
C64C, 1541 C, printer MPS-1200 + 4000 papper, Final earl. Il, 25 kassetter, 2 ,joysticks, 130
dubbelsidiga diskar, 1000 spel, litteratur,
Bandspelare. OBS! Garanli kvar! Nypris
16 000 kr, nu 8000 kr ( kan diskuteras).
Tel : 0155/31560
C64 , 1541 diskdrive, 60 disketter, C64 programm_e rs ref, guide, datatidningar. I bra
skick . Over 1 års garanti kvar. 3500 kr. Ring
Anders efter 18.
Te!: 0155/18084
Egen import - Taiwan PC-XT-AT tillb. Spara ca.SO %. Beställ Import - foldern med
namn , adr, tips-råd hur du gör. pris 98 kr +
porto.
Tel : 031/20020

Eprombrännare. Gör egna cartridge. Brän!1er 2764-27128.eprom. Inkl. programvara och
instruktioner. Aven delar därtill finns. Ring
mellan 18-20.
Tel: 040/11 7092

Manic Miner, Blue Max och Battle of Britain
på kass. till C64/128. Pris 100 kr för alla plus
porto och postförskott. Ring Georg dagtid.
Tel: 021/10 98 31

24 st nyttoprg på 10 disketter tex Bokf och
fakturering. Alla program av hög kvalitet. 495
kr. Ring mellan 18-20.
Tel: 040/117092

BREVKOMPISAR

C128D, 1901 monitor, bandspelare 1530,
Wico red ball joystick, 50 disketter m . div. spel
och nyttoprg, böcker. Paketpris 8000 kr säljes
även i delar. Ring Max efter 16.00.
Tel: 0370/35465
Nytt sätt att annonsera! Nå ut med din annons till flera. Upp till 80 tkn x 50 rader. Mycket billigt. Skrlv till M .J Mic, Box 101 , 38804
TREKANTEN
Atari ST 520 säljes för 2395 kr samt ST
1040 4695 kr. Fabriksnya! 1 års garanti. Ring
mellan 12-19 för info.
Tel: 0480/50211

C128, 3.5 mån garanti kvar, C1541 diskdrive,

6 mån gar. kvar, diskettlåda ( 100 diskar), 42
disketter proppfulla, program bla Geos, 15 st
oanvända diskar, joystick VICO. Pris ca. 4500
kr.
Tel: 031/246290 eller 245818
C128 llb."Tricks and tips for the C128" inb,
"The Anatomy of the 1571 diskdrive" , "Anatomy of the C128". Alla i bra skick. 520 kr eller 180 kr/st. Ring Janne efter kl 16 end. helger.
Tel: 0612/30701
CAD C128 pris 25 kr. Menystyrt, måttsätt, beräkn, online doc, 26 kom . etc. Frankerat kuvert
( 2xporto) + 25 kr. Lev. på diskett. Niklas Björlingson, Box 41, 69050 VRETS10RP
Auto-Modem för C64/128 med automatisk
uppringning och svar Split speed 75/1200,
12oons, 300 baud - 0/A FD 1500 kr. Terminalprg och svensk manual + lista med baser
ingår. Ring efter 17.
Tel: 0660/31342
C64org . spel pådiskanv. 1 gång. Zorro, The
Goonies, Knuckel buster och Ati riad. Pris
75/st eller alla 200 kr.
Tel: 0157/119 58
joystickar: Mach 1195 kr, Phasor one 185 kr,
Cheetah 125119 kr. Alla i oöppnade förpackningar. Bandstation till C64235-kr, disketter
5.25" 200 7 kr/st, 3.5" 200 16 kr/st. Massor
av spel till C64 och Amiga end. org. Prisex.
The Living Daylights C64 k. 119 kr d.169 kr
Amiga 269 kr. Oöppnade förpackningar.
Tel: 0481/30525
C64 säljes. Paketpris 12 st 450 kr eller 30-80
kr/st. OBS! Kassett. Ring Mikael.
Tel : 0586/43278
Diskettbox för 50 st 5.25'' disketter säljes ler
100 kr. Tel: 0586/43278
C128-S, skrivare MP3 801, bandspelare, joystick, Turbo och Copy cartridge, 300 spel och
prg. Papper m.m. zAllt4700 krev. i delar. Stefan efter kl. 17.
Tel: 0142/412 54

'4 spel på disk. F-15 Srike Eagle 100 kr, Cob80 kr. Kass: Commando 50 kr, Saboteur 50
Sailing 50 kr, Sky Runner 50 kr, Rana
ma 50 kr, Figther Pilot 50 kr. Ring Marcus.
Tel : 031/873647

Diskettklippare norm/metall utf. Klipper dina
disketter dubbelsidigt. Håller längre än
många andra. End. 55 resp. 75 kr. Ring mellan 18-20.
Tel: 040/11 7092

Amiga disketter säljes billigt. Dubbelsidiga av
" märket" No-name 13 kr/st. Ring Henrik.
Tel: 0340/17231
C128 , diskdrive 1571, diskdrive 1541, bandspelare 1530, skrivare MPS 801, The Final
Cartridge Il, Freeze Machine, Fast Load, 2 st
Tac 2, ~ st diskettboxar, 230 disketter med nytto, coy, spel, 13 band med prg, manualer på
spel och nytto m.m . Pris 7800 kr.
Tel: 0491/144 81
Ljuspenna i hög kavlitet. Finns även som
byggsats. Komplett med manual och programvara. End . 295 kr resp. 199 kr. Ring mellan 18-20.
Tel : 040/11 70 92
Midl-lnterface Steinberg med programet
PRO 16, 16 kanals. Engelsk manual ingår.
Kopplas mellan C64 och en synth eller keyboard. Ring Mellan 18-20.
Tel : 040/11 7092
Turbo-modul med disk och tapetturbo samt
old-funktion. Fungerar till 95% av alla prg.
End.159 kr. Ring mellan 18-20.
Tel : 040/11 7092
Maskinkods monitor modul med några enkla diskrutiner och kassettrutiner. Resetknapp
ingår också. End. 185 kr. Ring mellan 18-20.
Tel : 040/11 7092
Modem till C64/128. 300 baud full duplex, autosvar och autouppringning. Terminalprg. VIP
XL, med många finesser samt instruktioner.
Ring mellan 18-20.
Tel: 040/11 709266
Universalmodem till C64/128 med 300/300,
75/1200, 1200/75 Bd . Autosvar och uppringning. Komplett med terminalprg . VIP XL Instruktioner. Ring mellan 18-20.
tel :040/11 70 92
Diskettbox till 5.25" /3.5" disketter med plats
för 80-100 st. Lock i rökfärgad plast samt lås.
Mycket fin . Ring mellan 18-20.
Tel : 040/117092
Disketter 5.25" DSDD 65 kr/10 st. 3.5" DSDD
160 kr/ 10 st. Av hög kvalitet med ettiketter och
plomber. Ring mellan 18-20.
Tel · 040/11 7092

C128D, Philips färgmon itor CM 8500, 1 org .
spel ( Big trouble in little China) garanti kvar,
bandspelare, Steg för steg 3 boken , 64:a manual.
Tel : 08/7426703
C128, diskdrive 1571, The Final cartridge, 50
disketter, diskettbox, manualer. Pris 6000 kr.
Ring Johan.
Tel: 031/873854
Automodem till C64/128 terminalprg: Term
64, Second term, Sesamterm, Firstterm,
Thirdterm ( disk). Telefon nummer till ca 150
olika databaser. Säljes för 1500 kr. Priset kan
disk. Ring Stefan efter kl 17.00.
Tel : 0911/620 98
Printer MPS 802 säljes. Pris 2200 kr.
Tel : 031/832428
Jag säler ett super stortextprg ( MK) som ger
12 x 40 tecken åt C64 för end . 59 kr. Betalar
du förskott får du det snabblevererat för 50 kr.
B. Knutsson , Fyrverkareg . 6, 25261 HELS INGBORG
Högklassiga turboladdade P.D. prg till C64 på
kassett. Sänd 60 min band + 2 tior eller 3 ttor
utan band + namn och adress till HBG:s P.B.
Fyrverkaregatan 6, 25261 HELSINGBORG
C128 , diskdrive 1571 , monitor 1901, bandspelare 1530, The Final cartridge, band och disketter med spel. Pris 7000 kr. Ring efter 18.
Tel: 0524/4031 1
Action replay MK III band med 400 sprites,
10 bilder och ritprg Blazing Paddles. Pris 500
kr. Ring Calle.
Tel: 0503/12795
C64 , diskdrive 1541 , 75 disketter, 230 toppspel, 50 nyttoprg, joyst1ck , diskettlåda, manualer. Pris 3995 kr.
Tel: 0159/117056
Joystickkassetterna nr 1-6 samt 8 och syntax kassetterna nr 1-3, till C64/128. Allt för 225
kr. Ring Kewe.
Tel : 0521/11214
C128, 1571, CP/M, modem 1650, ViptermXL,
1 joystick "Redball", litteratur, bandspelare,
30 disketter, diskettbox, org. spel, Super C
128. Det mesta med garanti och original kartonger. Pris 7 500 kr. ·
Tel: 08/7682922
Commodore skrivare MPS 803 säljes för
end. 1450 kr. Ring Willhelm efter kl. 19.
Tel: 0470/15405

V 50 kr, lnfiltrator 50 kr. Har många andra.
Ring efter kl. 16.00.
Tel: 0346/60005
Maskinkod/assembler-paket. Simply assemble + sur,ermonitor 64 + programmeringshandbok 3. Ring Jonas efter kl. 19.00
vard. Pris 600 kr.
Tel: 0472/20606
C128, 1571 drive, bandstation, diskboxar, litteratur och ett stort antal prg och spel. Pris
5000 kr.
Tel : 044/242633
The Final cartridge Il 350 kr, 128 programmers ref. guide och 128 Machine language for
beginners 150 kr för båda, Suncom diskettklippare 40 kr. Ring Roger.
Tel: 0550/29241
Amiga 1000 512 k, monitor 1081 , dubbla diskettstationer, över 100 disketter, litteratur. Pris
ca. 10 000 kr eller högstbjudande.
Tel : 0431/209 52
C64, bandspelare 1531 , 600 spel , dammskydd , joystick, instruktionsböcker. Pris 2300
kr. Vard. 21.15-22.00. Helger 9-13. Ring Peter.
1el: 0371/16711
Super C, Pascal och Cobol för C128. På diskett med utförlig lärobok/manual. Pris 400 kr,
400 kr resp. 250 kr plus porto och postförskott.
Ring Georg dagtid .
Tel : 021/109831
Ordbehandlingsprg .-Starttexter-på diskett
f?r C64/128. Pris 200 kr plus porto och postforskott . Ring Georg dagtid.
Tel : 021/109831

C64 spel på band och disk bytes. Nya spel.
Tel : 0510/62169
C64 spel bytes på kassett. Ring mathias.
Tel: 0504/138 71
C64 spel bytes på band eller disk. Har Barbari an och Wizball. Ring Thomas.
Tel: 031/873066
C64 spel bytes på disk. Ring Jonas.
Tel: 046/53033
C64 spel bytes på disk och kass. Ring HansGunnar.
Tel: 0302/41995
C64 spel bytes på band .
Tel: 0582/12423

Brevkompis sökes, gärna i åldern 11-13, har
Amiga. Skriv till: Martin Lubecke, Mossv. 18
A , 19942 ENKÖPING

C64 spel bytes på band. Asterix och World games bytes mot andra originalspel eller säljes.
Tel;054/274 71

Brevkompisarfrån hela landet med C64 och
disk önskas. Alla brev besvaras, garanterat.
Skicka lista till : Jonas Larsson , Rusthållaregatan , 24012 TORNA

C64 spel bytes på kassett eller säljes. Ring
nu!
Tel : 042/11 6654

Viär tre killar som gärna vill byta spel på disk
och kassett.
Tel : 054/24046 eller 24835
Brevkompisar sökes. Jag har en C64, skulle
vilja byta spel på disk.
Tel: 035/50446
Du skall ha en C64 med bandstation. Vi kan
byta spel.
Tel : 0498/171 30
Jag har en en Amiga 500 och skulle vilja byta
program, spel , tips.
Tel : 0582/52317
Brevkompisar med en Atari ST sökes. För utbyte av program och programtips.
Tel : 042/30427
Vi är tre killar med C64 som vill byta spel på
disk.
Tel: 0455/55002
Jag har en C64 med bandstation. Jag är tolv
år.
Benny
Sundholm,
Bofinkv.
13,
861 OOTIMRÅ
Jag är en halvgalen spelare som gärna skulle vilja ha brevvänner med en C128, vid eventuellt byte av spel. Skriv till : Mikael Bohlin ,
Trurgränd 65, 17345 JÄRFÄLLA
Brevkompis att utbyta programmeringstips,
spel/nyttoprg, grafik och musik, spel fusk
m.m. Har C64, 1541 , 1530, MPS 801 . Skriv eller skicka lista till : M,ikael Sandqvist, Stakes
väg 24 A, 53304 HALLEKIS

Tl/99 4A programvara bytes. Helst ordbehandlingsprg.
Tel : 031/28 54 26
Road Runner bytes mot Spy vs spy 111. Original.
Tel: 031/982636
Joystick Redball bytes mot joystick Balhandle från Wico. Byter också program till IBM
Kompatibel. Ring Stefan efter 15.30.
Tel : 035/42646
Cylu bytes mot Zoids. Original! på kassett,
tack!. Skriv till Marcus Trogen, Kvistgränd 14,
94144 PITEÅ
Jag vill byta Pub games mot The Last Ninja
eller Game over.
Tel;0924/109 91
Konami Coln Up Hits d.v.s 5 spel på kass bytes mot Silen! Service, Summer Games Il eller Def. of the crownpå kass eller disk. Original! Ring Linus.
Tel: 0504/13386
TI 99/4A comp. bandspel, 2 joysticks bytes
mot diskdrive till C64.
Tel: 08/97 41 94
Kvalitets spel och nyttoprg. bytes på kass.
Maskinkodstips utväxlas. Skriv till Andreas
Abdon, Kupolg . 5, 271 00 YSTAD
The Last Ninja original bytes mot annat original spel.
Tel;0150/40068
VI är två spel galna grabbar som gärna byter
nya spel.
Tel: 0512/100 15 eller 118 59
Spel bytes på disk har bla. Defender of the
crown och The Last ni nja. Ring Jan-Åke.
Tel: 031/553880
Spel bytes på band. Ring Niklas.
Tel: 0122/15834
Spel bytes på kassett eller diskett. Söker bla.
Renegade, Road Runner, Gunship.
Tel;042/236127
Dubbelsidiga disketter eller 1 C-90 band
med, ur sortimentet, valfria program bytes
mot Expert cartridge Il eller liknande. Går
även bra att byta mot en sound sampler. Manualer = krav. Ring Simon kvällstid .
Tel : 063/125876
C64 spel bytes på disk. Ring Erik.
te1;031/967780
C64 spel bytes på band. Ring nu!
Tel : 031/571912
C64 spel bytes på disk. Söker Tai Pan , Gu ild
of Thieves, Renegade. Ring Robert.
Tel: 0221/12085
C64 spel bytes på disk. ni ska helst bo i
Katrineholms-området.
Tel : 0150/10070

C64 spel bytes på band . Söker bla. lkari warriors och The Last ninja. Ring Richard .
Tel : 0500/25245
C64 spel bytes på disk. Ring Patrik .
Tel : 031/556347

i

C64 spel bytes eller säljes på band . Peter.
Tel : 031/91 07 50
C64 spel bytes. Ring Kenneth.
Tel : 0571/10461
C64 spel bytes. Ring Björn.
Tel: 0764/66657
C64 spel bytes på kassett. Nya bra spel. Ring

Otto.
Tel: 019/91348
C64 spel bytes på band. Skriv till : Mikael
Grah , Nämdemansg. 6,511 02 SKENE
C64 spel bytes. Endast kassett. Ring Daniel.
Tel;060/212 73
C64 spel bytes på band . Original.
Tel: 016/164966
C64 spel bytes på kassett. Har bla. Wonderboy och Enduro Racer. Ring Peter.
Tel;026/197707
C64 och nyttoprg. bytes på disk. Har mycket
nytt. Ring Mikael.
Tel ;0303/512 39
C64 spel bytes. Har det nyaste. Ri ng efter
16.00.
Tel: 08/7671064
C64 spel bytes på band Söker The Last Ninja.
Tel : 0410/24507
C64 spel bytes. Ring Jocke.
Tel: 031/4431 18
C64 spel , nyttoprg och tops bytes. På disk och
band . Ring Jens.
Tel: 036/509 75
C64 spel bytes på band . Original. Ring Robert.
Tel : 040/480689
C64 spel bytes . Ring Patrik.
Tel: 018/355156
C64 spel bytes på disk och kass.
Tel: 08n67 ss 1s
C64 spel bytes på kassett. Har de nya spelen .
Ring Richard.
Tel: 054/22206
C64 spel bytes på disk. Ring Jeppe.
Tel;0418/217 78
C64 spel bytes på band. Ring Jon.
Tel : 042/71765
C64 spel bytes på disk eller på band. Har mycket nytt.
Tel : 035/50569
C64 spel och Amigaprg. bytes. Ring Patrik.
Tel: 0303/96381
C64/1281 spel end. disk. Ring Mikael.
Tel: 0300/271 36
C64/128/Amiga spel och prg. bytes. Ring
Christian efter kl.17.
Tel : 0753/36840
Amiga prg. bytes. Ring Jonas.
Tel: 0980/18433
Amiga prg. bytes.
Tel: 031/412027
Amiga prg bytes. Ring Robert.
Tel : 0454/10367
Amiga prg bytes. Ring Semi.
tel:0322/38346
Amlga prg bytes. Ring johan .
tel:0140/304 79
Amiga prg bytes. Ring Jens.
Tel: 0226/56335
Amiga prg bytes. Många nya titlar. Ring Mattias.
tel:03931400 51
Amiga prg bytes. Tveka inte utan ring Johan
nu!
Tel : 0480/148 95
Amiga prg bytes. Skriv till : Jesper Cervin, Stafettg.
101,
27300
10MELILLA
Amiga prg bytes. Ring Johan.
, • ., • , •· • T111 H>31/46i>329 ,
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User Groups
På detta utrymme får alla ideella datorklubbar GRATIS sätta in information om sin existens. Material skickas till: Datorm~_gazi~, 15arlbergsvägen 77-81, 113 35 STOCKHOLM. Märk kuverter; User Group. Redaktionen förbehåller sig rätten vagra mfora annonser från piratklubbar samt rätt att ändra manuskript till standardutförande.
Annonsen införs i varje nummer tills klubben meddelat att man upphört! OBS: Tidningen tar inget ansvar för eventuella utfästelser som User Groups gör i sina annonser. Skicka ALDRIG några pengar förrän du verkligen vet att klubben existerar och är aktiv.
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VIC-BOYS DATORKLUBB. C64-föreninp,
spel och programmering. Klubbtidning 9 nr/ar.
Medlemsträff 1 gg/månad. Medlemavg. 25 kr
för 1987. För information skriY, till: ~agnus
Persson, Skolv. 11, 27053 GARSNAS. Tel:
0414/50589.

KISA: 0494/
Kisa-Monitorn

X

X

X

X

X

A

KUNGÄLV: 0303/
ABAS

42313

I

10300

4

151093

5

545198
549189

8
8

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

87857

7

X

X

X

X

85425

I

GÖTEBORG

LIT: 0642/
JAMT Monitorn

The A Team (T.A.T). Software-inriktad
User Group för C64/128. Klubbtidning varannan månad med aktuella reportage, reviews
och pokes. För mer information skriv till: The
AQ Team, Åsbacken 2, 42700 Billdal , Göteb org. Tel: 031-9131 39 eller 031--91 0974.

WND:046/
Mainframe

MALMÖ: 040/
DoubleO BBS
South Swedish Fido

D
D

COMPUER-NEWS. för C64 och C128.
Elektronisk datatidning 12 nr/år. Stort programutbud, billiga datakassetter samt många
medlemsförmåner. Välkommen som medlem! SkriY, till: Computer News, Ljungliden 1,
41729 GOTEBORG.

SIGTUNA: 0760/
Blue Bird

D

SKELLEFTEÅ: 0910
Rafhole

STOCKHOLM: 08/
l:a Atariklubben
A .S.B.
AlleyCat
Apple Forever
CompuText
Dowmown
EDKXI
EDKX Il
Fenix
Lesson I
Nacka BBS
Plats forum / Dataforum
Platsforum/ Dataforum
Runtime
The Strappcr BBS
Yellow PC

7422469
929432
7495826

7366088
7740070
547978
7195789
7443183
308356
181578
7153172
608091
608116
7595814
77 10280
76033 12

5
I
7
I
4
7
8
I
8
I
7
8
8
8
I
4

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

HELSINGBORG

A
A
D

HBG:s Programbibliotek Öppet för alla
C64 fans. Vi har Public Domain prg på turbospäckade kassetter för 20 kr/st inkl. porto.
Spel och nyttoprg till C64. Klubblad, programmeringshjälp. Insända prg som platsar honoreras. Sänd 20 kr i tior eller frim. och/eller PDprg för granskning till HBG:s Programbibliotek, Fyrverkareg . 6 v3, 25261 Helsingborg,
skriv för info.

A
A
D
D
A
D
A

I
3

74241

I

X

36050

8

X

10677

4

X

17102
51117

7

TROLLHÄTTAN: 0520/
Tekniska huset

X

X

X

X

A

X

X

X

X

D

TUMBA: 0753/
Telsoft

X

60 el 40 Kr/år

Computer Club of C64 (CCC). Tidning 6
gglår med tips, recensioner, prg-listningar, annonser, tester, m .m . Medlemsavgift 50 kr/år.
För info skriv till: CCC-Data, Skogsv. 9, 665 00
KIL.

KOPPOM

A

VARBERG: 0340/
Colossus
First Star

5

D
D

X
X

X

X

öppet: 22-04

WAXHOLM-ÖSTERÅKER: 0764/
PermoBas
Permobas

Kostar pengar
Kostar pengar

68180
20110

I
4

60689

I

33203

I

333144
352346

8

22183

8

10584

I

X

226574
154484

I
I

X

VÄNERSBORG: 0521 /
G DF/CCS

VÄRMDÖ: 0766/
G.A.B.B.S

VÄSTERÅS: 021 /
Agathon
' NSE' Västerås

5
X

'

D

X

50 Kr/ år

VÄXJÖ: 0470/
SIX

X

X

X

A

ÅTVIDABERG: 0120/
Poor M an's Fido

X

X

D

ÖREBRO: 019/
Rabbit
Vasasko lans Databas

Commodore Game-Club. Kom med i den
spelglada klubben C.G.C. Commodore-bilaga
varje månad. Skriv för me r info till : C.G .C. c/o
Kenneth Henrysson, Beted , 670 41 KOPPOM.

KRISTIANSTAD
Vi är en liten% Commodore klubb som
gärna byte r spel och prg. Vi har spel till Vic 20,
C64 Spektrum 48/128, Commodore +4. Vi
har en klubbtidning som börjar ges ut I jan -88.
För mer info skriv till Kalle och Fredrik, Fjäbkingev 19, 291 47 KRISTIANSTAD

C

X

Ny sektion av VIC-Boys Datorklubb har bildats. Som medlem får du klubbtidning från
Gärsnäs, och du är välkommen till träffarna i
Rävlanda. Medlemsavg. 25 kr. Kon\akta: Mathias Carlson, Halls väg 7,430 65 RAVLANDA.

SANDVIKEN

C

Copy!ight: Datormagazin, Johan Pettersson. Uppdaterad 871005.
Xmodem, Kermit samt Punter betecknar olika filöverföringsprotokoll BBSen
utnyttjar. Datormärke ange vilka typer av datorer det finns programbibliotek för.

KÖPING
PEZO GHOST GAME CWB, C64/128 club,
sp elbyte n, speltip s, programtips, medlemsavg . 40 kr/år. Klubb-blad. För info ring till: Stefan Ågren (ett . kl. 16) tel: 0221-18798

MALMÖ
COMMODORE- KLUBBEN .Rikstäckande
anvä nda rfö re ning för C64/128. Klubbtidning
4 ggr/år. Prg disk/kassett 1 ggr/år, stort prgbibliotek,
rabatter.
För
info skriv till
COMMODORE-KLUBBEN , BOX 181 58,
20032 MALMÖ

VARBERG
COLOSSUS AMIGA USER CWB. Teknisk
rådgivning, hjälp med mjukvaruproblem, modifieringar av existerande mjukvara för tex företag, hjälp med mjukvaruutveckling. över
120 Public domainprogram och shareware
disketter i klubb-basen. För ytterligare information ring COLOSSUS Tel: 0340-171 02 kl
18.00-07.00ellerskrivtill: Eric Schmid, Lektorsvägen 28, 43200 VARBERG.

VELLINGE

COMMODORE DATAKLUBB. Användarförening för C64 & C128. Klubbtidning 8 nr/år,
medlemsmöten, programbibliotek. Medlemsavg. Senior 100 kr/år, Junior 75 kr/år. Skriv för
mer info Commodore Data klubb, Box 7013,
811 07 SANDVIKEN.

SOUTH SWIDISH AMIGA CWB. Användarförening för Amiga. Klubbtidning, rabatter,
programbibliotek. För ytterligare information
skriv till: Jan Ekström, Stortorget 3, 23500
VELLINGE. Tel: 040/420151 kl 18-22.

STOCKHOLM

YSTAD

COMPUTER CLUB SWEDEN. Fria och användarstödda program för IBM, PC, SVI, Atari
och CBM 64/128. Möten i Stockholm, Malmköping och Göteborg. Medlemsavg. 75 kr/år
postgiro 492 77 46-0. Skriv för mer info: CCS,
Box 7040, 10386 STOCKHOLM

SKÅNSKA AMIGA USERS (SAU). Nybildad spelinriktad klubb för Amiga önskar få
kontakt med programintresserade Amiga
freaks.
För mer info ring David eller Mikael på
tel:0411/17135, 18930

VÄSBY

PROGRAM-SPRÅK

VÄSBY DATORKLUBB C64. Datorklubben
som satsar på innehållet mer än utformningen. Alla har råd att var med, 2 klubbpriser gäller. 0-23 år 90 kr/halvår 24-100 år 120/halvår.
Sänd 2 .10 kr/port för mer information till: VÄSBY DATORKLUBB C64, c/o Hallqvist, Dragonv. 34, 19433 UPPLANDS VÄSBY.

COMAL KWBBEN I SVERIGE. Rikstäckande användarförening för programspråket COMAL. För information skriv till:
COMAL-KLUBBEN, c/o Åke Fredriksson
Gustavsbergsgatan 8, 431 37 MÖLNDAL. '

VÄXJÖ
WORLD WIDE COMMODORE. Användarförening för C64/C128. Medlemsdisketter. För
information skriv till World Wide Commodore, Box 4002, 350 04 VÄXJÖ.

ÖRNSKÖLDSVIK
HÖGNÄS HACKERS Användar grupp för
C64/128. Diskett är ett måste för våra medlemmar. Medlemsavg. 10 kr/år. Klubbtidning 6
nr/år m. spelresencioner, speltips, och massor av förmånliga priser på hård och mjukvara. De 20 första medlemmarna får en gratis
prg diskett. Kontakta så fort som möjligt Tom<!s Bo.m an, Högnäsgården, 89027 ÖVERHORNAS.

AMIGA USER

ALTERNATE REALITY FREAKS FEDERATION (ARFF). Önekar kontakt med alla
A.R.-freaks i landet. Har du tips, problem,
frågor etc tveka inte att skriva till: limy Eksell, Tröskareg. 63:23, 58330 LINKOPING .
SVENSKA ÄVENTYRSKWBBEN (SÄK).
Klubb för alla som spelar äventyrsspel på dator. Verksam sedan tre år, klubbtidning, hjälp1elefon. Medlemsavg. 50 kr livstids (inkl. fem
nummer av tidningen). För information skriv
till : Andreas Reutersvärd, Järnvägsgatan 19,
252 24 HELSINGBORG. Tel: 042/13 2531 .
17.00 - 21 .00 endast.

KIL

VALLENTUNA-TÄBY: 0,62/
Circus

RÄVLANDA

Ingelstad Disk Gang (IDG). Liten användar-, spel- och programmeringsklubb för
C 64/128 med diskdrive eller C128D. KLubbblad. För info skriv till : IDG, Nyborgsv. 5,
36044 INGELSTAD.

D
D
D

90 el 180 Kr/ år
90 el 180 K r/år

14407
10508

Qulck-Data's Softclub C64, (Q.D.S.C.). Nyhetsblad 12 ggr/år med bra priser på spel, disketter, tillbehör m .m . Pris 100 kr/12 nr. För mer
info ring 0481/305 25. Vardagar 16-21 , Lördagar 13-18. Välkommen .

INGELSTAD

SÖDERTÄLlE:0755/
Södertälje Datorförening
Södertälje D atorförening

HUSS DATABAS BORÅS. Användarförening, programmering, försäljning av hårdoch mjukvara till medlemspriser. Egen databas. För information skriv till Håkan Huss,
Fristadsv. 65 C, 50235 BORÅS. Tel:
033/12 68 18. Tel databas: 033/11 9652 (spec.
term.program krävs).

GÄRSNÄS

KARLSTAD: 054/
AMU-Fido
Suncity Fido

Commodore klubben QWERTY. Vi är en
användarklubb för dig som kan lite (eller mycket) maskinkod. Medlemsavg. 50 kr. Du får
programdiskett, medlemsblad 4 ggr/år, diskrabatt. För mer information ring: 0322-157 54,
15754.

I

KALMAR: 0480/
Kalmar BBS
Micronet Opus
Plutten

I

ALINGSÅS

HANINGE: 0750/
Eager Beaver

,I)

öppet: 22-07

HALMSTAD: 035/
ABC-Banken

I

bank, diskett1idning. Prgbibliotek och BBS
även tillgängliga även för icke medlemmar.
För information skriv till: Swedish User Group
of Amiga c/o Lundevall, Helsingörsgatan 48,
16342 SPÅNGA.

FAGERSTA
Royal Amiga Association . Nystartad
klubb för alla amiga-ägare. V i har medlemsregister, medlemsblad, Public Domain-prg
osv. Skicka 25 kr för informationsdiskett
(31/2"). Skriv eller ring till: Jonas Ljungqvist,
Hedkärrav. 4 , 77300 Fagersta. Tel:
0223/13482 eft. kl 17. Mä rk kuvertet R.A.A .

SVENSKA SCHACKDATORFÖRENINGEN
(SSDF). Förening för alla som är intresserade av sc hackdatorer och dataschack. Ger ut
föreningstidningen PLY ca 48 sid 4 gg/år.
Medlemsavgift 90 kr/år på pg 41 87 72-0. För
mer info skriv till : Thoralf Karlsson, Uttermarksg. 31 C, 63351 ESKILSTUNA. Tel : 0161313 96.

PROGRAM-BIBLIOTEK

MALMÖ
Malmöhus Amigaförening (MAF). Användarförening för Amiga. Kurser, progambibliotek . För information ring o rdförande: Henrik,
tel: 040-5495 61 , el. Lars, tel: 040-443338.
Commodore klubben Rikstäckande användarförening för Amiga, klubbtidning 4
ggr/år, program disk/kassett 1 ggr/år, stort
prgbibliotek. rabatter. För mer info skr,v till:
Commodore-klubben Box 181 58, 20032
MALMÖ

ORREFORS
Quick-Data's Softclub Amiga, (Q.D.S.C.).
Myc ket bra priser på program , d isketter, spel,
tillbehör m .m . Nyhetsblad 12 gg/år. Pris 100
kr/år. För mer info ring : 0481-30525.

STOCKHOLM

MEGASOFT's PROGRAMBIBLIOTEK Vi
har nu 705 Publid Domain disketter med
tillsam mans ÖVER 15.000 spel , nyttoprg
och rutiner för IBM PC och ko mpatibler. Till
C64/128 har vi ca: 200 PD prg. Vi har BB S
dit du kan ringa dyg net runt för modem
300 + 1200 baud. Där finns alltid ett antal
prg för IBM PD och C64/128 som du kan
hämta. Skicka gärna in PD prg till oss om
du har. Skicka snarast efter vår gratis
prgkatalog för IBM PC eller C64/128 (ange
vilken dator d u har). M EGASOFT, Box
2099, 421 22 V. Frölunda. Tel dygnet runt:
031-47 66 99. Tel BBS 031/49 33 33
PUBLIC DOMAIN-service. Programbibliotek,
förmedling av public domain. Program till
C64/128. Vi har massor med prg, men vill ha
fler så skicka program till oss så får du prg tillbaka som ersättning. Info mot svarsporto.
Man kan även köpa prg. Skriv till: Håkan Dahlberg, Vallstigen 10, 905 90 UMEÅ

Kantarellen Public Domain prgbibliotek för
SWEDISH USER GROUP OF AMIGA
IBM PC och kompatibler. För lista skriv till
(SUGA). Rikstäckande förening för Amiga anKANTARE:LLEN c/o Bengt t-fägg, PI 4866,
vändare med programbibliotek, BBS med pr~ , 294 00 SOLVESBORG

_)

~

ACTION REPLAY

Aktion Replay JO( 111 tillAter användaren att göra kompletta
backupp kopior pA vilket kassett eller disk program som helst.
' motsats till andra backupp system a& stoppar Aktion Replay
..rogra.mmet 1 minnet och sparar ett s. k. "snapshot av prograxamet
\ 11 diskett eller kassett.
11

Kopierar mAnga fler program, även sk.

"anti freeze" program.

Xven program i flera delar kan kopieras frAn kassett till disk
ALLA kopior laddas med TURBO FART och fungerar UTAH '-artriget.

~~ ·

~

*

SPRITB KOIITOR, du kan frysa spele ~ ~ ~ ta pA spritarna som
animltion över skärmen. Sedan Aterst
s programmet som vanligt
Du kan ändra spritarna och över!~
m till till ett annat prog

*
*
*
*
*

HOGUPPLOSAlfDB GRAFIK SKXRJUR ~ ?opieras till disk eller kass.
skärmarna är kompatibla ~ ~ ) ;a grafikprogram ex. Blazing pad.
KOKPRIXERARB. Kinst tre<l.-¾ram skall fA plats per diskett sida.
I motsats till IIIAn!lfl_~n~
cartriges som sparar program 1 flera
delar, sparar ACT~ ~BPLAY JO( 111 allt 1 en snabb fil.

*

MICROSWITCH JOYSTICK.
ROBUST MED 4ST SUGPROPPAR.
KRAFTIGT METALLSKAFT.
ERGONO.KETRISKT UTFJRM.AD.
INBYGGD SNABB AUTOFIRE.
4ST KRAFTIGA FIREKNAPPAR.
ETT ~RS GARANTI.

VI SÖKER ÅTERFÖRSÄLJARE

~~~en

111 är
flera cartrigea i ett ....
Tryck ner en
knapp och
~ ~ ir ett snabbladdarcartridge. Detta ... dför att
programmc!L: ddas upp till 5 gAnger normal hastighet.
Denna
funktion W höver eJ användas till program som har sparats ... d
ak 111,men det är mycket användbart för alla dina andra program.
JO(

*

CHfUnP,on uu-aao

lnbygd KOHITOR, du kan poka och peeka,
prova
effekter,
skriva in pokee frAn tidningar etc. Sedan ~ ~tas prograllllllet
där du stoppade det. Du kan sedan spara pr
t som vanligt.

SEIKOSHA

KASSETT SUPER TURBO laddar program upp till 10 ggr.normal hast
· Helt och fullt menystyrt,
mycket lätt att
program behöver-laddas, al_lt finns inbyggt.

använda.

Inga

ACTJOH REPLAY 111( Il! fungerar med CBX 04, 64C,CBX 126 (64läge>
och EHHAHCHBR 2000, 1541, 1570, 1571, Lazer drivarna mfl.

Inbyggt ostoppbar RESET KNAPP.

UJAAP

as

ACttOB REPLY levereras nu med en otrolig n~bet ..
.. . YARP 25 laddar dina program . upp till 25 ggr
normal hastighet och fungerar med alla program.

Il

fr

*
*
*
*
*
*

*

XARAUDER II
DET MEST P-R V RDA KOPIERIHGSI~ RFACET FDR AMIGA.
VI HAR INTE FUNNIT NAGOT PROGRAM SOM INTE GAR
T
KOPIERA KED MARAUDER Il
SUPERSNABBT - TYPISKT PROGRAM 80SEKUNDER.
STYRS KED MUSEN, MYCKET LXTTANVXNT
KLARAR AV 1-5 DRIVAR.
2 VECKORS RETURRXTT.
1 ARS GARANT I.

NL0 Skönskrift - upp till 16 x 18 punkters matris
Utskriftshastighet - 100 tecken/sekund
Traktor- och friktionsmatning
Ljudnivå - lägre än 52 dBA
Stort stilurval

*

*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

100% KOMPATIBEL
SNABBARE ÄN 1541C.
TYSTARE ÄN 1541.
KOMPAKTARE ÄN 1541.
öVERHETTAR EJ.
1 MANADS RETURRÄTT
ETT ARS GARANTI.

PRODUKT.ART.

PRIS.

MARAUDER II (AMIGA)

ACTION REPLAY (C64/128)
DlSCMATE II (DISC TIJRBO)
SNARTCART 8J,: (GÖR SJÄLV)
S,-IARTCART 32k (SOM OVAN)
El'~LI\NSER 2000 (DISCDRIVE)
EJ:l 2000 + MkIII (PAKETPRIS)
EXELERATOR + (DISCDRIVE)
EXEL.+ MK lII (PAKETPRIS)
DISKEIT KLIPPARE
SEIKOSHA SP 180VC,AI
SEIKOSHA SP 1200VC,AI,AS
SEIKOSHA SL 80 AI,VC
SEIKOSHA MP 1300 AI
SEIKOSHA MP 5300 AI
CHAMPION VG200/MACH 1
SCREENDUMP AMIGA SKRTVA..'IB
GOLDSTAR DISK 3.l/2"(ANIGA)

VI LEVERERAR SAMMA DAG.
MOMS INGÅR I ALLA PRISER.
12 MÅN. GARANTI.
SVENSKA INSTRUKTIONER.
MINST EN VECKAS ÖPPET KÖP.
INGA EXPIDITIONS AVGIFTER.
MINSTA ORDER 100:-.
HAR DU RÅD ATT INTE HANDLA

.............
-·..........

499:449:249:249:499:1595:1895:1495:1895:59:2777:- -

3333:5555:6666:8888:198:398:249:-

ELEl'iTRONIK 8- ORTR

AV OSS??~~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~

~

Beställningskupong
Namn

IDATOR

Adress

ALLA COMMODORE C64/128 KASS •••• 77:ALLA COMMODORE C64/128 DISC ••••• 99:ALLA AMIGA SPEL 35% RABBATT •••••••••
P.G.A. Mycket stor eft8rfrågan ber vi er
beställa redan i dag.

JAG BESTÄLLER FÖLJANDE:
ANT

FÖ~l J.:>ESTÄLLNING AV SPEL
Si~ID ETT BREV MED DIN

DEST~\LLNING TILL VARNING

= = = =-= = = ~

Tel ~id: M-F 18.00-20.00

BENÄMNING
KATALOG
ACTION REPLP.Y
MARAUDER II
EXELERATOR +
SEIKOSHA
DISKEITKLIPPARE
VG 200 JOYSTICK

A'PRIS
PLATS
FOR

xxxxx
449:499:1495:-

FUTTIGA
2.10

...
-...

l PORTO

59:198:-

• ••
7

BOX 47 45047 BOVALLSTRAND
b11er ring 0523-51519

I Telefon

Poatadreaa

C

L

BOX 47

450 47

4-50 47 BOVALLSTRAND

BOVALLSTRAND

~

RING Titel Data

för prenumeration

Tel: 08-743 27 77!
Helår (13 nr) 140 kr. Halvår (6 nr) 66 kr

VINN!
Prenumerera FÖRE 31
oktober - så deltar du i
utlottningen av tio ex av
spelet Mega Apocalypse.

ästa
er:
nu
Svenskens
maskin
kunde ha
skrotat 64:an

•

128:ans
extraminne
testat

•

Amigans
nyttoprogram
kartlagda

Arvidsjaur: BrännstrOms RadiofTV. Boden: Ove BrostrOm RA/TV. Bollnls: Dataprodukter AB. Bor11nge: Bjurmans "fV.service. Bikts Dator AB. lnteraudtO. Bork: Halens Postorder. BoYhallstrand: Elda Elektronik. Bromölla:
Laser Data AB. Enköping: Scandata. Eskilatuna: Computer Center. Eslöv: Data Lått AB. Falkenberg: Radio
TV Service. Falköping: Curi Data. Runes RA/RV Foto AB. fllun: Blids Kontorsvaror. Telebutiken. Finaping: Finn·
spångs Bok & Pap. GIIUvare: Elvaruhuset. Tre Data. Wiklunds Radio. Glvle: OK Bitradio. Göteborg: KEAB. Mi-

Mängder
av spel och
program

Radio/TV. Halmstad: AB JB Meijel. Data Halland. Halatahammar: Ljud & Bild Hörnan. Helsingborg: Dala Centrum.
Hefoma. Hestra: Kida AB. Höganil:: Sima TroniksAB. Hörby: Wilson RA/TV. Jönk6plng: Domus. Kontors Service. Rosenberg Kameraverk. Telebutiken. Kalmar: HK Oata1Karlskoga: Spångs Bokhandel. Karlskrona: BLAadk> HB. Edfektts RA/TV A8. Kartstad: Tektbutiken. Kli: Expert. Kinna: Persson Radio. Kiruna: Thoneus RA/TV.
Klippan: Görans RA/TV. Kode: Duo Electronic. Kopparberg: Bergslagens RIT. Krtstlanatad: AK Elektronik HB.
Domus. Nymans Data. Kristinehamn: Datalandet. Kungilv: Hedens AAJTV. Kllby: Petrinis. Udköplng: Leksaken AB. Ljungby: Bergs RIT Stormark. Ludvika: Domus. Wlei: Geo Ektktronik. JO Data AB. Lund: o,tt & Data.
Record Radio. Lyckaele: Radio Centralen. Malmköping: Data o Foto AB. Mariehamn: Mariehamns Kontorsma.
Markaryd: LB-Elektronik. Mellerud: Musikanten. Mora: Novia. Motala: Chip Data. Norrköping: Data Center AB.
Datax HB. Nyköping: Edenborgs Data TV. Niutö: Ekdahls Data. Olofström: JM - Radio/TV. C>sby: Osby AB.
Oskarshamn: Oskarshamn ADB butik. Plte,: Piteå TV!Oata. Ronneby: Musikspecialisten. Ryd: HZ Foto. San~
viken: Anderssons Radio AB. Expert. Sjöbo: Sjöbo Tele Service. Skellefte6: Lagergrens bokhandel. Sklrhol--

WICO-broshyren finns hos:

rage Data. Mytech Smådatorer. Siba RA/TV. USA-Data. Westium Data AB. Wettergrens. Hallsberg: Allanssons

UTE
11
nov -

~~~:~:b.f:;;:=~~~==1r~ro~:r!~~~~~kEl~~~~~~~~~~

Shop. Stockholm: Data Biten. PUB. Stor o Liten. Telebutikens kundcen. USA Data. Stringnia: Datastudion.
Strömstad: IFEA. Sundbyberg: 'relebutiken. Sundsvall: Data Butiken. Telebutiken. Surahammar: Surahammars Data. Siffle: Kullanders. Södertllje: Telebutiken. Sölvesborg: Bobergs Radio. Erlings Radio & TV. Tidaholm: Simons RalTV. Tommellllll: Beijers Produktion AB li'ollhittan: Data Focus. Domus. Siba. Tigarp: Tågarps Radio AB. Uddevalla: Elljis LP/Data. Hemdata. Kontorsmaskinservice. Ume6: Domus Marknadsdata AB.
Telebutiken. Upplands Visby: Vä.sby Radio/TV Uppsala: Oomus. Fyris Kontor AB Silikon Valley. V.Frölunda:
Wettergrens. Varberg: Barres. CH Data. Vellinge: Vellinge Radio/TV. Vett.1nda: Kontorsspecial AB. Vimmerby: EdwinssonsCyk&Rad. Visby: Juniwiks Musik Foto. Kontorsvaruhuset Wessman Pettersson. Vinersborg:
Vänersborg Hemdata. Yngves Elektronik. Yngves Ra/TV. Vlmamo: Radar AB. Vlsterhanl099: Haninge Video,
Data. Vlstervlk: Kontorsteknik. Vlatef'U: Data Corner. Databutiken (Copy K). VlxJö: Radar AB. Telebutikon
Datorer. ~tad: Bild & Ljudhörnan . Ängelholm: HallbergsButik. Öd4kra: Sagners Ra/Tv AB. Ontbro: Dataskotten. Oawidssons. Oomus. Åkes Radio TV. Ö-vlk: Elektor. Pro Data. Oateraund: Oatamelander AB.

